
 

 
 
 
 
 
 
Verkiezingsprogramma 2019- 20123 van de VVD voor de 
verkiezing van het Algemeen Bestuur van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
 

 

 

 

  



2 
 

Inhoud 
Inleiding ................................................................................................................................................... 4 

Verkiezingen in 2019 ........................................................................................................................... 4 

Waterschappen ................................................................................................................................... 4 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ............................................................................... 4 

De taken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ..................................................... 6 

Programma van de VVD .......................................................................................................................... 6 

Zorg voor de waterkering is zorg voor veiligheid ................................................................................ 6 

Zorg voor de hoeveelheid oppervlaktewater ...................................................................................... 6 

Zorg voor schoon water ...................................................................................................................... 7 

Zorg voor de water- en vaarwegen en wegen .................................................................................... 7 

Zorgvuldige, doeltreffende en doelmatige uitvoering van de taken .................................................. 7 

Belasting / Kostenverdeling ............................................................................................................. 7 

Energie en klimaat ........................................................................................................................... 7 

Informatie en communicatie ........................................................................................................... 7 

De Omgevingswet ........................................................................................................................... 8 

Cultureel Erfgoed ............................................................................................................................. 8 

Toekomstgericht en innovatief ....................................................................................................... 8 

De kandidaten van de VVD ...................................................................................................................... 9 

 

 

 

  



3 
 

Hollands Noorderkwartier op een kaart uit 1690 

 

  



4 
 

Inleiding 

Verkiezingen in 2019 
Op 20 maart 2019 vinden in heel Nederland de verkiezingen voor de waterschappen plaats. Bij deze 

verkiezingen worden de leden van de algemene besturen van de waterschappen gekozen voor de 

periode 2019-2023. Gelijktijdig vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. De VVD 

doet in alle waterschappen mee aan de verkiezingen. De VVD is altijd een voorstander geweest van 

het in stand houden van de waterschappen. 

Waterschappen 
Nederland dankt zijn bestaan aan het water. Water is onmisbaar voor het leven, de natuur, 

landbouw, visserij, industrie, transport en recreatie. Ons land aan de Noordzee heeft grote rivieren, 

meren zoals het IJsselmeer, kanalen, beken en plassen. Het ligt voor 60% onder zeeniveau. Het water 

is niet alleen een vriend, het kan ook een vijand zijn, denk aan de Watersnoodramp van 1953. Water 

is zo belangrijk voor Nederland dat hier een unieke bestuurslaag voor het waterbeheer is ontstaan: 

het waterschap. In Nederland werken 21 waterschappen aan de bescherming van het land tegen 

overstroming, de zorg voor de juiste hoeveelheid water op de juiste plaatsen en de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. Kort en goed: het gaat het om droge voeten, voldoende water en schoon water. 

Net als het Rijk, de provincies en de gemeenten, zijn de waterschappen overheden en hebben ze een 

democratisch gekozen bestuur. Waterschappen bestaan al ruim achthonderd jaar. Omstreeks 1950 

waren er zo’n 2000 waterschappen in Nederland, van (heel) klein tot groot. Sindsdien is na talrijke 

fusies dit aantal teruggebracht tot 21. Eens in de vier jaar vinden er verkiezingen plaats voor de 

algemene besturen van de waterschappen. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
In Noord-Holland boven het IJ en het Noordzeekanaal (het ‘Noorderkwartier’) is het grootste 

waterschap van Nederland werkzaam: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 

De geschiedenis van HHNK gaat terug tot ongeveer het jaar 1200 toen het gebied tussen Alkmaar, 

Bergen en Castricum door overstroming verloren dreigde te gaan en er een waterschap werd 

opgericht om een beschermende dijk tussen Alkmaar en Bergen aan te leggen. 

In het gebied van HHNK werd de poldermolen uitgevonden (1408) en de “droogmakerij”. Dankzij de 

poldermolens en de doortastendheid van de ‘ingelanden’ kwamen al in de zestiende eeuw grote en 

beroemde droogmakerijen als de Beemster, de Schermer en de Purmer tot stand, waardoor het 

gevaarlijke binnenwater veranderde in vruchtbare grond voor akkerbouw en veeteelt. 

In 2019 is HHNK een modern bijdetijds waterschap dat efficiënt zijn taken uitvoert. De uitvoering van 

de taak is wel veel complexer geworden. De droge en hete zomer van 2018 heeft dit wel duidelijk 

gemaakt. 
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De taken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Zorg voor de waterkering 

Door al het water in en om HHNK van de Noordzee, IJsselmeer en Markermeer is het gevaar van 

overstromingen groot. De talrijke waterkeringen (denk aan de duinen, de Hondsbossche Zeewering 

en de Markermeerdijken) moeten in goede staat worden gehouden en berekend zijn op de 

zeespiegelstijging. 

Zorg voor de hoeveelheid oppervlaktewater 

Hierbij gaat het om de regeling van het oppervlaktewater in HHNK, denk aan meren, kanalen, 

vaarten en sloten. Het water mag niet te hoog, maar ook niet te laag staan. Zowel in natte periodes 

als droge (zomer 2018!) Dat kan voor een deel worden geregeld door een juiste aan- en afvoer van 

water.  

Zorg voor schoon water 

Het gaat hier om de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging. Zo zorgt HHNK 

voor de zuivering van afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op de riolen wordt geloosd. Dit 

water wordt gereinigd in de door HHNK beheerde rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Zorg voor de water- en vaarwegen en wegen. 

Hieronder valt het uitbaggeren van water- en vaarwegen, het onderhouden en bedienen van sluizen 

en bruggen en de zorg voor beschoeiingen en bermen. Vanouds beheert HHNK in sommige gebieden 

ook wegen, dit is echter geen kerntaak van een waterschap.  

Zorgvuldige, doeltreffende en doelmatige uitvoering van de taken 

Hier gaat het om de waarborging van zorgvuldig openbaar bestuur. Dit moet democratisch en 

transparant zijn en goede kwaliteit leveren tegen zo laag mogelijke kosten. 

 

 

Programma van de VVD  

Zorg voor de waterkering is zorg voor veiligheid 
De veiligheid staat voor de VVD op de eerste plaats. Samen met Rijkswaterstaat zorgen de 

waterschappen voor de eerste verdediging van Nederland tegen het water De VVD stelt hoge eisen 

aan de veiligheid van dijken en waterwegen. Alleen zo blijft Nederland droog en veilig. Dijken zullen 

waar nodig versterkt worden. 

Veiligheid komt niet alleen van dijken. Het is belangrijk dat waterschappen ook investeren in 

waterberging. 

Bodemdaling is op veel plekken in Nederland een groot probleem. Niemand wil dat zijn huis of 

bedrijf verzakt of dat grond onbruikbaar wordt. Zeker in de veengebieden heeft HHNK een 

belangrijke rol om bodemdaling tegen te gaan. De VVD zet hierbij in op de techniek van 

onderwaterdrainage. Samen met een uitgekiend peilbeheer blijft zo waardevolle grond ook voor 

agrarisch gebruik geschikt.  

Zorg voor de hoeveelheid oppervlaktewater 
In de loop der eeuwen is in het gebied van HHNK een fijnmazig net van boezemkades, polderdijkjes, 

watergangen, sluizen, gemalen, etc. opgebouwd. In natte tijden kan het teveel worden opgeslagen in 
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waterbuffers of afgevoerd. In droge tijden kan door waterinlaat in de behoefte aan water worden 

voorzien. Zo is in natte en droge tijden de waterhoeveelheid te regelen. De VVD staat voor 

zorgvuldige instandhouding en verbetering van dit vitale systeem. Er moet rekening gehouden 

worden met extreme neerslag en droogte. 

Verzilting vormt een toenemend probleem voor met name, maar niet alleen, de landbouw. Goede 

doorspoeling is een belangrijk deel van de oplossing. Op landelijk niveau zijn ingrijpende maatregelen 

gewenst, zoals het langer vasthouden van rivierwater. Ook hiervoor maakt de VVD zich sterk. 

Zorg voor schoon water 
Behalve beschermen tegen het water spelen de waterschappen ook een belangrijke rol in het 

onderhouden van de kwaliteit van het water. Er moet voor iedereen in het waterschap voldoende en 

schoon water zijn, voor landbouw en industrie en voor iedereen die zonder zorgen wil zwemmen en 

recreëren. De VVD zet zich in het bijzonder in voor de verwijdering van medicijnresten in het 

oppervlaktewater en microplastics. De aandacht zal vooral op preventie gericht zijn. 

Zorg voor de water- en vaarwegen en wegen 
Het uitgebreide netwerk van waterwegen in het gebied van HHNK dient niet alleen de 

waterhuishouding, maar ook de scheepvaart en de waterrecreatie. De VVD houdt rekening met deze 

sectoren door rekening te houden met hen bij de aanleg van waterkeringen, sluizen en stuwen. 

Vanouds beheert HHNK in sommige gebieden ook wegen, dit is echter geen kerntaak van een 

waterschap. De VVD is voorstander van het afschaffen van deze taak. 

Zorgvuldige, doeltreffende en doelmatige uitvoering van de taken 
De VVD vindt de waterschappen van levensbelang. Immers zonder de waterschappen zou Nederland 

al lang onder de golven verdwenen zijn, en de waterschappen zijn als geen andere overheid in staat 

om Nederland boven water te houden. De VVD staat voor een HHNK dat klaar is voor de toekomst en 

volgende generaties. De VVD staat voor zorgvuldig openbaar bestuur dat zijn taken goed, efficiënt, 

doeltreffend en doelmatig uitvoert tegen zo laag mogelijke kosten. Dit brengt met zich mee dat 

alleen kerntaken worden uitgevoerd.  

Belasting / Kostenverdeling 
De belasting dient zo laag mogelijk te zijn De verdeling van de kosten over de verschillende 

belanghebbenden, te weten: inwoners, huiseigenaren, landbouw, nijverheid en natuur dient 

evenwichtig en rechtvaardig te zijn. Het waterschap moet verstandig en verantwoord met 

belastinggeld omgaan. De organisatie moet zo compact en krachtig mogelijk zijn. De VVD is 

voorstander van samenwerking met gemeenten bij de inning van belasting, zodat een gezamenlijke 

nota voor alle lokale belastingen kan worden verstuurd.  

Energie en klimaat 
Schone energie, klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn vanzelfsprekend voor de VVD. Het is 

belangrijk dat het waterschap innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de 

samenleving, stimuleert en faciliteert en - indien mogelijk - tot stand brengt in samenwerking met 

andere overheden, bedrijfsleven en wetenschap. Een voorbeeld is de afvalwaterzuiveringsinstallatie 

in Heiloo die voorziet in haar eigen energiebehoefte en het biogas dat vrijkomt bij de vergisting van 

het slib omzet in warmte en elektriciteit. 

Informatie en communicatie 
De samenleving verandert in een rap tempo. De VVD verwacht van HHNK dat het dienstbaar en 

modern is. HHNK communiceert digitaal met de inwoners. Het is vanzelfsprekend dat het via de 
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website of WhatsApp 24 uur per dag open is. HHNK zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd 

zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.  

De VVD spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, 

basisregistratie en belastingen is gebruik van vooruitstrevende digitale mogelijkheden 

vanzelfsprekend.  

HHNK communiceert helder en begrijpelijk en zorgt ervoor dat het voor de inwoners duidelijk is wat 

de waterschappen doen en waarom. De VVD wil dat inwoners van HHNK daadwerkelijk mee kunnen 

praten over de toekomst van het waterschap. HHNK moet daarom goed benaderbaar zijn en de 

inwoners duidelijk informeren over wat er speelt. Het is altijd belangrijk dat inwoners in een vroeg 

stadium betrokken worden bij de besluitvorming. 

HHNK is publieksvriendelijk, zet in op eenvoudige procedures en zo min mogelijk regels. 

De Omgevingswet 
Met de Omgevingswet die ingaat per 1 januari 2021 wordt de rol van de waterschappen steeds meer 

een adviserende en proactieve. De VVD wil voorop lopen met de invoering hiervan. De 

Omgevingswet geldt voor een kleine verbouwing aan een woning tot de transitie naar schone 

energie en leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijke plannen, zodat deze plannen sneller 

gerealiseerd kunnen worden. Het waterschap is een serieuze partner en levert actief een 

adviserende bijdrage aan o.a. de gemeenten en provincies die het tot uitvoering brengen. 

Onder de Omgevingswet dienen waterschappen meer dan ooit een visie te hebben: op de taken, op 

de fysieke leefomgeving en op de bijdrage die waterschappen daar zelf aan kunnen en willen leveren. 

Cultureel Erfgoed 
Het waterbewustzijn in Nederland kan stukken beter. Het uitdragen van de geschiedenis van het 

waterschap met gebruikmaking van cultureel erfgoed kan daartoe bijdragen. HHNK kent veel 

cultureel erfgoed. De VVD wil dit erfgoed van wereldniveau zoveel als mogelijk handhaven en 

behouden.  

Toekomstgericht en innovatief 
In de komende eeuw staat Nederland voor gigantische uitdagingen op het gebied van waterveiligheid 

en waterbeheer. HHNK staat in de frontlinie. De VVD wil daarom dat de waterschappen, met HHNK 

aan kop, de meest moderne bestuurslaag van Nederland worden. Innovatie is het sleutelwoord 

daarvoor. 
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De kandidaten van de VVD 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

1  Piet Marees 
2  Elisabeth Groot 
3  Arnold Langeveld 
4  Jan Swaag 
5  Chris Streefkerk 
6  Corry de Lange 
7  Siem van Balen Blanken 
8  Cees Stins 
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