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50PLUS Verkiezingsprogramma Waterschap Limburg 2019-2023. 

 
Uw veiligheid door goed waterbeheer en 

uw belang voor schoon water staan bij 50PLUS voorop. 
 
Algemeen 
Elk waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. De kerntaken van een 
waterschap zijn: 
 . watersysteembeheer (dit gaat over de kwantiteit, dijksystemen en waterkwaliteit); 
 . zuiveringsbeheer (zuivering van afvalwater). 
 
Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in eigen beheer. 
Aspecten zoals natuur-/ milieubescherming, klimaatbeleid, en het plaatsen van bijvoorbeeld 
windmolens behoren niet tot de primaire (kern)taken van het waterschap, hiervoor zijn 
andere overheden verantwoordelijk. Waar mogelijk zal Waterschap Limburg andere 
overheden kansen bieden om hun beleid op deze aspecten af te stemmen. 
Voor eigen gebruik en duurzame bedrijfsvoering (CO2) kunnen de waterschappen wel 
eigen duurzame ʻenergiebronnenʼ, zoals zonnecellen, waterkracht en aquathermie inzetten. 
Met name onze provincie Limburg heeft door hoogte verschillen en snelstromende beken 
mogelijkheden om stroom op te wekken. 
 
50PLUS staat op het standpunt dat het waterschap op een zuivere, financieel en 
maatschappelijk verantwoorde en zorgvuldige wijze haar kerntaken moet uitvoeren. 
50PLUS streeft dan ook naar een goede financiële huishouding van de waterschappen. Wij 
zetten ons in voor een flexibele en goed gestructureerde organisatie, die berekend is op 
deze kerntaken. 
 
Hierbij zijn nationale en internationale (EU) wet- en regelgeving de meetpunten voor het te 
voeren beleid. Op beleidsterreinen die niet behoren tot de kerntaken van het waterschap 
dient het waterschap, wat 50PLUS betreft, zo terughoudend mogelijk te zijn mede omdat 
daarvoor beschikbare budgetten ook bij de andere partijen/overheden zijn ondergebracht. 
50PLUS wil met deze terughoudendheid voorkomen dat de lasten voor burgers, bedrijven 
en agrariërs stijgen; dus géén lastenverzwaring, eerder lastenverlichting door goed 
(financieel) beleid. Dit laatste geldt voor alle ingezetenen, maar vooral voor hen met een 
laag inkomen. 
Waterbeheer is heel belangrijk en kan ook landelijke grote impact hebben en dus is het ook 
een nationaal politiek onderwerp. Daarom is inbreng vanuit de landelijke politiek niet 
vreemd, maar juist gewenst. 50PLUS heeft duidelijke opvattingen over het water- en 
zuiveringsbeheer van de waterschappen. Kortom: goed water is van levensbelang voor alle 
levende wezens! Wij lichten dat in dit programma graag toe. 
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De speerpunten van 50PLUS 
1. Focus op kerntaken (prioriteiten)! 
2. Droge voeten (waterveiligheid)! 
3. Schoonwater, waterkwaliteit omhoog! 
4. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer! 
5. Evenredige lasten-/kostenverdeling en geen winstoogmerk!  
6. Schulden voorkomen/verlagen en een rekenkamer(commissie)! 
7. Minder bureaucratie! 
8. Geen belangenverstrengeling! 
9. Pragmatisch! 
10. Regeren is vooruitzien! 
 
1. Focus op kerntaken (prioriteiten)! 
De waterschappen behoren zich vooral bezig te houden met voornoemde primaire 
(kern)taken en behoren geen andere activiteiten of initiatieven buiten het waterschapgebied 
te ontplooien. De hierbij behorende begrotingen zijn sluitend zodat deze taken ook 
uitgevoerd kunnen worden. Daar waar een beroep gedaan wordt op de deskundigheid van 
medewerkers bij Waterschap Limburg op grond van internationale samenwerking (projecten 
in India, Bangladesh, etc.) dient de rekening betaald te worden door derden, zoals bv het 
Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Limburg is omgeven door “buitenland” en water 
aanvoerende beken, zoals de Niers, Geul, Roer, etc. Grensoverschrijdende projecten en 
bijbehorend overleg blijven uiteraard behoren tot de kerntaken van Waterschap Limburg.  
 
2. Droge voeten (waterveiligheid)  
Steeds vaker zullen we te maken krijgen met extreme weersomstandigheden, als gevolg 
van klimaatverandering. Voorkomen van overstromingen en veiligheid voor de bewoners 
staat altijd voorop. Daarnaast zullen we meer periodes van droogte meemaken.  
50PLUS vindt dan ook dat de waterschappen voorop moeten lopen met de aanpak van 
calamiteiten. Dijken en kades behoren voldoende hoog te zijn en dijken moeten onder 
bewaking van dijkwachten staan.  
In noodsituaties kunnen delen van het land gecontroleerd onder water worden gezet, 
enerzijds om overstromingen/ wateroverlast te voorkomen dan wel te beperken, maar ook 
om bij droogte als buffer te kunnen dienen. Hierbij dient te allen tijde ook een 
bedrijfseconomische afweging gemaakt te worden. Dit kan in uitzonderlijke gevallen 
leiden tot onteigening. Ook dient er meer en meer gekeken te worden naar de natuur(lijke) 
gebieden om deze in te zetten als tijdelijke waterbergingen bij hoogwater. 
Er moet een gedegen calamiteitenplan komen met daarbij een gestructureerde organisatie, 
die zowel hoogwater/ wateroverlast situaties als periodes van droogte het hoofd kan bieden. 
50Plus juicht de aanpak van de wateroverlast via het programma “Water in balans” – dat 
thans in Limburg in uitvoering is – dan ook toe. De test pilots in Meerssen en Oirsbeek 
leveren waardevolle informatie over de wijze hoe extreme wateroverlast moet worden 
aangepakt. Cruciaal daarbij is de inschakeling van bewoners. Zij immers zijn 
ervaringsdeskundigen bij uitstek! 
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De voortvarende aanpak van het Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP), dat volop 
in uitvoering is in Noord- en Midden Limburg, wordt gecontinueerd. 
 
3. Schoonwater, waterkwaliteit omhoog! 
Om te voldoen aan de (Europese) Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten de Waterschappen 
maatregelen nemen om de kwaliteit van ons oppervlaktewater te verbeteren. In Limburg 
voldoet maar 5% van het oppervlaktewater aan de KRW normen. Hier ligt dus een enorme 
uitdaging. Een van de grootste boosdoeners is de uitspoeling van nutriënten (meststoffen) 
vanuit het akkerland. Ook de natuur heeft hier zwaar onder te lijden. Met name de 
Europese Natura 2000 gebieden krijgen “klap op klap”. Dit moet ertoe leiden dat er nadere 
regels van kracht worden die o.a. gewasbescherming, onkruidbestrijding, besproeien van 
gewassen en vuil-waterafvoer inperken (hierbij dient ook aandacht te zijn voor de lozingen 
van bedrijven, medicijnresten en micro-plastics). Uiteraard moet dit goed worden 
gehandhaafd!  
Ook aan het “begin van de vervuilingsketen” is veel winst te behalen. Denk aan 
bijvoorbeeld ziekenhuizen waar voorkomen moet worden dat medicijnresten en 
contrastvloeistoffen in de riolering terecht komen. Het effluent van onze 17 
waterzuiveringsinstallaties bevat nog de nodige schadelijke stoffen, die nog aangepakt 
dienen te worden. 
50Plus is voorstander van Schoon Waterprojecten. Dit zijn stimuleringsprojecten om het 
grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn provincies, 
waterschappen, drinkwaterbedrijven en belangenbehartigers van grondgebruikers zoals 
agrariërs, gemeenten of bedrijven. Het doel is altijd om emissie van onkruidbestrijdings- , 
gewasbeschermingsmiddelen, restanten van geneesmiddelen e.d. naar het oppervlakte- en 
grondwater te verminderen: op weg naar schoon water!  
 
Ook hier kan de inzet van ICT – mits goed beveiligd – buitengewoon snel helder maken 
waar problemen ontstaan. Een centrale regelkamer zou wel eens een grote efficiency slag 
kunnen opleveren en kostenbesparend kunnen werken. Het zal niet lang meer duren, dat 
apps worden ontwikkeld waarmee (ook burgers) bijvoorbeeld waterkwaliteit kunnen meten 
en de gegevens direct kunnen doorgeven aan deze meldkamer. Waterschap Limburg moet 
er voor klaar staan! 
Aanvullende maatregelen kunnen ook genomen worden als het (grond)waterpeil in het 
geding komt. In beide situaties (kwaliteit en peil) wordt samen met betrokkenen altijd een 
belangenafweging gemaakt. Zeker het besproeien van gewassen en een te hoog- of te laag 
(grond)waterpeil kan leiden tot grote economische schade voor de landbouwondernemer, 
maar ook aan woningen e.d. 
Een bijzonder punt van aandacht hebben de riool overstorten bij gemeenten. Deze moeten 
met grote spoed overbodig worden gemaakt door adequate maatregelen. 50Plus is groot 
voorstander van samenwerking in de waterketen, waarbij Waterschap Limburg, alle 
Limburgse gemeenten, Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en Waterschapsbedrijf 
Limburg (WBL) hun werkzaamheden op elkaar afstemmen en kennis delen. Daarbij is het 
cruciaal dat “structure follows strategy” en niet gelijk een nieuwe organisatie wordt opgericht. 
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Een goede kwaliteit geldt uiteraard ook voor zwemwater waarvoor de Waterschappen 
verantwoordelijk zijn (geldt niet voor commerciële zwemwateren/-baden). Hier zetten de 
Waterschappen zich in om onder andere blauwalg, zwemmersjeuk, ziekte van Weil, etc.  te 
voorkomen en te bestrijden. 
 
4. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer! 
Temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering kan voor ouderen en andere  
kwetsbare mensen funest zijn. Dit kan leiden tot vroegtijdig overlijden. 50PLUS maakt zich 
sterk voor deze ouderen en kwetsbare mensen en werkt aan een langjarige visie op het 
vlak van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ook de waterhuishouding moet geschikt 
worden gemaakt voor zowel onze huidige als de toekomstige generaties (Fit for the Future). 
 
Deze visie dient op een zodanige geleidelijke wijze ingevoerd te worden dat dit geen of  
zeer beperkte kosten met zich meebrengt. Toekomstige opbrengsten door innovatie en 
samenwerking dienen de kosten te dekken. 
 
De waterschappen dienen wat 50PLUS betreft duurzaam te werk te gaan. Bij alle plannen 
dient de factor duurzaamheid (getoetst aan de principes van “People, Planet en Profit”) te 
worden overwogen en te worden afgewogen. 
Waterschap Limburg zal meewerken aan initiatieven vanuit gemeenten, provincie en 
particulieren om eigen waterlopen in te zetten bij opwekking van energie via aquathermie 
en waterkracht e.d.  
 
Hiervoor zal ook de samenwerking met dorpen en steden worden gezocht. Het waterschap 
zal meedenken om de rioleringen op peil te brengen, afkoppelen van hemelwater te 
bevorderen en berging van water te realiseren. Ook hier kan het  
waterschap helpen met informatie om het ʻwaterbewustzijnʼ bij overheden en inwoners te 
vergroten. 
 
5. Evenredige lasten-/kostenverdeling en geen winstoogmerk! 
Voor 50PLUS geldt in het algemeen het profijtbeginsel. Wie het meest profiteert van het 
werk van het Waterschap dient ook de (zwaarste) lasten te dragen. De 
waterschapsbelasting wordt nu in onze ogen te veel bij de ingezetenen (burgers) 
neergelegd en te weinig bij de andere partijen (bedrijven, ongebouwd en natuur). Het 
principe “wie het meest profiteert moet ook de hoogste lasten dragen” is ons motto. Dit is 
onze inzet voor de komende verkiezingen. Hiervoor zal het huidige belastingsysteem stevig 
op de schop moeten. 50Plus acht het conceptplan van de Commissie Aanpassing 
Belastingen (CAB) en de hieruit voortvloeiende lastenverhoging, die voor sommige 
bewoners (ingezetenen) zelfs kan oplopen tot wel 23%, onrechtvaardig en onacceptabel. 
50PLUS zal zich ervoor inzetten dat deze CAB dit conceptplan heroverweegt, waarbij de 
doelstellingen EERLIJK, TRANSPARANT EN UITLEGBAAR Topprioriteit krijgen. Wij stellen 
onze kennis en kunde daarvoor beschikbaar. 
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In Limburg is 50PLUS voorstander van het koppelen van de zuiveringsheffing aan het 
drinkwaterverbruik. Anders gezegd: “wie lang doucht moet ook meer belasting betalen”.  
Overigens kan 50Plus ook leven met het voorstel van de CAB om de zuiveringsheffing aan 
te passen aan de feitelijke gezinssamenstelling: 1,2,3,4 en meer. Hiermee wordt een eind 
gemaakt aan de huidige verdeling, waarbij het aantal vervuilingseenheden 1 of 3 en meer 
bedraagt.  
 
50PLUS maakt zich sterk om de oneerlijke ʻsubsidieringʼ (veel te lage belastingtarieven) 
van commercieel geëxploiteerde ʻnatuurʼ te stoppen. 
 
Op het punt van de “kwijtschelding” van de watersysteemheffing en waterzuiveringsheffing 
sluit 50Plus zich aan bij het beleid van de gemeenten. 
 
50PLUS streeft naar beperkte lastenverhogingen voor de inwoners. (Maximaal de 
inflatiecorrectie). Mochten Waterschappen eventueel winsten boeken, dan moet het 
Waterschap deze winst storten in een egalisatiereserve waarmee toekomstige 
tariefstijgingen opgevangen kunnen worden en de heffingen laag kunnen blijven. 
 
6. Schulden voorkomen/ verlagen en een rekenkamer(commissie)! 
50PLUS wil een goede financiële huishouding van de waterschappen. 
Wij willen dat de Waterschappen een sober investeringsbeleid voeren en terughoudend zijn 
met investeringen in niet kerntaken (zoals o.a. natuur; wat een kerntaak is van de 
provincies). Schulden opbouw moet worden voorkomen en schuldenverlaging moet ter 
hand worden genomen. 
 
Op dit punt kan de BTW plicht voor de Waterschappen worden afgeschaft. In de 
betalingsmethodiek van: inwoner –> waterschap –> rijksoverheid wordt nu 2 keer BTW 
betaald. Het hierdoor extra besteedbaar geld dient te worden gebruikt om de schulden te 
verlagen en de tarieven voor inwoners (ingezetenen) te verlagen en laag te houden. 
Het plan om BTW te heffen op de waterzuivering is onacceptabel: opnieuw gaan de lasten 
omhoog zonder dat daar enige reden voor is. 
50PLUS ziet een sterke rol weggelegd voor een wettelijk geregelde ambtelijke 
rekenkamer(commissie) voor elk Waterschap. Interne audits – om de organisatie telkens op 
onderdelen te toetsen – hebben naar de verwachting van 50Plus ook meerwaarde. 
 
7. Minder bureaucratie! 
50PLUS wil een efficiënte en effectieve overheid. We zijn verheugd, dat in Limburg al een 
fusie heeft plaats gevonden tussen beide voormalige Waterschappen. Dit heeft al kosten 
bespaard door een lagere overhead. Bovendien zal zo een bijdrage worden geleverd aan 
een meer democratische verankering alsmede een betere afstemming met andere 
beleidsterreinen. 
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Bij minder bureaucratie hoort ook een mentaliteitsverandering.  
50PLUS praat niet OVER de inwoners maar praat MET de inwoners om tot 
investeringsprojecten te komen. Voortzetting van de huidige benadering “met de 
omgeving, voor de omgeving” acht 50Plus een terechte weergave van de aanpak. 
50Plus heeft deel uitgemaakt van de huidige coalitie in Waterschap Limburg en ook   
bijgedragen aan deze visie. 
 
8. Geen belangenverstrengeling! 
50PLUS streeft naar een groter democratisch gehalte bij de samenstelling van het bestuur 
van de Waterschappen. Geborgde zetels zijn volgens 50PLUS niet democratisch. Alle 
zetels dienen door middel van verkiezingen te worden verkregen. 
 
Besluiten van het waterschapsbestuur moeten wekelijks openbaar worden gemaakt. 
De provincies moeten hier toezicht op uitoefenen. 
 
9. Pragmatisch! 
Recreatie (varen, sportvissen, zwemmen, etc.) maar ook aanleg van akkerranden zijn op 
zich geen primaire (kern)taak van de Waterschappen. Maar wij gaan dit wel mogelijk 
maken omdat water van ons allemaal is. Het beleven van ʻwaterʼ draagt in onze ogen ook 
bij aan het ʻwaterbewustzijnʼ. Recreatie bij en op het water is essentieel voor iedereen, 
maar vooral voor de senioren en zij die moeilijk ter been zijn. Het water moet dan ook “goed 
toegankelijk zijn” d.m.v. fietspaden, visfaciliteiten etc. Deze projecten moeten door 
gemeenten en provincie worden betaald. Immers, geen taak van de waterschappen, maar 
door werk met werk te maken kan telkens een grote besparing worden ingeboekt. 
Bij het maaien van de bermen en akkerranden dient zorgvuldig rekening te worden 
gehouden met de natuurwaarden! Nu de insectenstand terugloopt is dit beleid nog 
belangrijker dan ooit geworden. 
Als bij de planvorming hier rekening mee kan worden gehouden, is dit een goede zaak. 
Uiteraard vraagt dit een goede afstemming met de verantwoordelijke partijen of 
grondeigenaar/ pachter. 
 
10. Regeren is vooruit zien! 
Voor 50PLUS betekent dit, dat maatregelen waarvan we nu al weten dat deze nu of in de 
toekomst nodig zijn begroot1  moeten worden, zodat er achteraf geen extra hoge kosten 
gemaakt hoeven te worden. Wij denken dan onder meer aan de klimaatadaptatie, de 
invoering van de omgevingswet, het Deltaplan, het aanleggen van vistrappen ten behoeve 
van vismigratie, etc. 
50PLUS heeft in de Tweede Kamer al een eerste aanzet gegeven om de Waterschappen 
meer ruimte te geven om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Daarom moet samen 
met de regering geregeld worden dat wettelijke belemmeringen worden weggenomen. Er 
moet op het gebied van o.a. innovatie en productie van grondstoffen uit slib en afvalwater 
passende wet- en regelgeving komen, zodat deze grondstoffen ook weer (her)gebruikt 
kunnen worden. 
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Het personeelsbeleid is voor 50PLUS belangrijk. Wij streven naar een flexibele en goed 
gestructureerde organisatie. Deze dient qua leeftijd een afspiegeling te zijn van de 
maatschappij. Ouderen horen daar ook een plaats te krijgen. Zij mogen niet aan de kant 
worden gezet. Er moet een beleid komen om de ouderen met hun kennis, kunde en 
ervaring voor de organisatie te behouden. Bij vacatures dienen zij op basis van gelijkheid te 
worden benaderd. 
 
Verhoging van de efficiency en kwaliteit bij de uitvoering van al haar taken behoort binnen 
de Waterschappen tot topprioriteit verheven te worden. Verzakkende dijken, 
overstromingen, vervuild water, verdroging en watertekort worden uitgebannen. Een streng 
waterschap dat met de allerhoogste kwaliteitsnormen werkt bij de uitvoering van haar taken 
is wat 50PLUS betreft een “must”. 
 
50Plus omarmt het recent gesloten bestuursakkoord klimaatadaptatie en streeft naar een 
voortvarende samenwerking met de andere partners in dit akkoord, te weten de provincie 
en de gemeentes. Alleen zo kan optimaal gebruik gemaakt worden van deze financiële 
steun in de rug door de rijksoverheid en kosten zoveel mogelijk beperkt worden. 
Toekomstige opbrengsten door innovatie en samenwerking dienen zeker op termijn 
kostendekkend te zijn. 
 
1 Het begroten van toekomstige investeringen dient uiteraard gedaan te worden met de partners. Sommige zaken overstijgen 
de kerntaken van het waterschap maar raken die wel dus afstemming met oog voor de toekomst is wat 50PLUS betreft 
essentieel.	  


