
50PLUS – Programma Waterschapsverkiezingen Amstel, Gooi en Vecht 2023 

50PLUS heeft van meet af aan grote betrokkenheid met de waterschappen. Zij spelen een belangrijke 

rol bij de leefbaarheid van ons land. Water is eerste levensbehoefte en staat centraal in alle 

klimaatdossiers. We moeten er dus over nadenken en samen over beslissen. 

De rode draad in ons beleid is dat 50PLUS een leefbare wereld wil nalaten aan kinderen en 

kleinkinderen. 50PLUS wil een ‘streng’ waterschap dat de focus richt op de kerntaken: dijken, 

waterpeil en schoon water. Daarbij worden de hoogste kwaliteitsnormen nagestreefd in nauwe 

samenwerking met bewoners, andere overheden en betrokken instanties.  

Noord-Holland 

Sinds mensenheugenis vechten bewoners van Noord-Holland tegen de dreiging van water. 50PLUS 

wil voorkomen dat we ook moeten vechten om water. Behalve de vraag: ‘houden wij het droog’ 

duikt steeds vaker de vraag op: ‘hoe zorgen we voor voldoende (schoon) water in droge periodes’. 

Het westen van Nederland ligt grotendeels onder de zeespiegel. Als het peil van het zeewater 

wereldwijd flink stijgt wordt het moeilijk de zee buiten te houden. Tegelijkertijd moeten we het 

grondwater op peil houden omdat anders onze huizen verzakken en giftige stoffen uit de 

drooggevallen veenlagen ontsnappen. 

Onze speerpunten zijn daarom: 

Veiligheid en klimaat 

• Veilige dijken langs de kust en rivieren 

• Scherpe aandacht voor (grond-)waterpeil. Te laag grondwaterpeil kan voor verzakking van 

huizen zorgen  

• Waterberging  daarvoor geschikte natuur(lijke) gebieden  

• veilig drinkwater, vrij van bestrijdings- en bemestingsresten en resten van geneesmiddelen  

• Schoon zwemwater, vrij van blauwalg - een goede wateropvang als reserve bij lange droge 

periodes 

• Verzakkende dijken, overstromingen, vervuild water, verdroging en watertekort moeten 

worden uitgebannen  

• Entameren vergroening van de steden bijvoorbeeld door  ‘Tegeltax’ 

• Verzilting waar mogelijk tegengaan en als dat niet mogelijk is 

begroeiing/landbouwconcepten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. 

• Eb-, vloed- en waterstromen waar mogelijk gebruiken voor energieopwekking  

• Meer toegang tot dijken en uiterwaarden voor milieuvriendelijke recreatie zoals wandelaars, 

fietsers en paardrijders  

 

Eerlijke verdeling van lasten  

50PLUS verzet zich tegen de oneerlijke toerekening van de kosten aan burgers (ingezetenen). 

Bedrijven en commerciële natuurbeheerders worden ontzien, terwijl burgers steeds meer de lasten 

moeten drasgen. Dat moet per direct gestopt. 50PLUS wil: 

• Dat waterschapsbelasting in evenwicht is met de kosten van gebruik. De vervuiler moet 

betalen! 



• Een eind aan oneerlijke ‘subsidiering’ (veel te lage belastingtarieven) van commercieel 

geëxploiteerde ‘natuur’  

• Dat principe 'Vervuiler betaalt' ook leidend blijft bij verbetering waterkwaliteit in kader van 

EKW (Europese Kaderrichtlijnen Waterkwaliteit)  

• Dat huishoudens voortaan betalen naar gebruik per persoon. Nu zijn er alleen eenpersoons- 

en driepersoons ‘vervuilingseenheden’. Daardoor betalen tweepersoonshuishoudens voor 

drie en dus hetzelfde als vier- of meerpersoonshuishoudens. Daar klopt niets van. 

• Kwijtschelding van waterschapsbelasting voor huishoudens met minimum inkomen (bv 

alleen AOW) tot een redelijk gebruiksplafond 

Taken en Organisatie  

De kerntaken van een waterschap zijn zuiveringsbeheer (zuivering van gebruikt water) en 

watersysteembeheer. Dat wil zeggen: schoon water, genoeg water en waterveiligheid.  

50PLUS wil  

• Dat de waterschappen bij de uitvoering van hun taken nauw samenwerken met gemeenten, 

provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties teneinde samen zo 

goed als mogelijk en daarmee ook efficiënter te werken.  

• Democratische zetelverdeling in waterschapsbesturen. Uitbannen van dubbele 

vertegenwoordiging door afschaffen ‘geborgde zetelstructuur’ van sectoren die 

vanzelfsprekend recht hebben op een zetel.  

• In huis houden van belangrijke expertise door goed personeelsbeleid 

• Vergroten waterbewustzijn bij overheden en inwoners d.m.v. diverse aansprekende 

programma’s  

 


