
3 puntenplan Input Waterschapsverkiezingen 2023

Zuid-Holland is een bijzondere waterrijke provincie. Van de zeearmen bij de 
Zuid-Hollandse eilanden tot de plassen in Midden -Holland. De vele polders met 
hun sloten tot de boezems en rivieren: Zuid-Holland bestaat voor 1/6 uit water. 
Al dat water heeft ons de afgelopen decennia veel gegeven, van waterpret tot 
economisch voordeel. Maar de laatste jaren staat dit steeds meer onder druk, door 
de toenemende verslechtering van de waterkwaliteit, het veel te traag inspelen 
op klimaatverandering en het achterblijven van accuraat toezicht en handhaving. 
Vooral het niet gaan halen van de KRW- doelen en de effecten van het langdurig 
belasten van de waterkwaliteit door o.a. chemische bestrijdingsmiddelen, lozen van 
PFAS stoffen en microplastics, baart de NMZH grote zorgen en vraagt dringende 
aandacht! We zitten met z’n allen gevangen in een calamiteit waar we niet meer 
uit dreigen te komen wanneer we blijven doen wat we tot nu toe hebben gedaan. 
De klimaatverandering zit in een hogere versnelling dan het maatregelenpakket 
dat momenteel wordt uitgevoerd, bijsturing komt daardoor veelal te laat of heeft 
nauwelijks het benodigde effect: we lopen continu achter de feiten aan. Wij missen 
de urgentie bij de Waterschappen om deze opgaven effectief aan te pakken. 
Waterbeheer verdient een nieuwe aanpak, wanneer we op deze voet verder gaan, 
raken we steeds verder verwijderd van de doelen waar het waterschap voor staat en 
verdwijnt de relevantie van de waterschappen voor de samenleving.

Met dit driepuntenplan willen wij hiervoor concrete suggesties meegeven. Dit zijn 
voor ons de drie meest belangrijke punten waarvan we willen dat de Zuid-Hollandse 
waterschappen zich er de komende 4 jaar maximaal voor gaan inzetten. De Natuur 
en Milieufederatie Zuid-Holland biedt hierbij ook graag de helpende hand om deze 
doelen te realiseren.

Altijd en voor 
iedereen schoon en

veilig oppervlaktewater.
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Prioriteit 1: Schoon 
Water
De waterkwaliteit in de provincie Zuid-
Holland voldoet al jarenlang niet aan 
de Europese KRW-normen en er is 
nauwelijks verbetering.  Er zit te veel 
chemische verontreiniging (pesticiden 
en (potentieel) zeer zorgwekkende 
stoffen) en microplastics in het water. 
Dat bouwt zich steeds verder op. De 
vervuiling van het oppervlaktewater 
gaat zo steeds meer impact hebben 
op de samenleving. Hoe meer we 
blijven tolereren, hoe groter het 
probleem uiteindelijk gaat worden. De 
watergangen in Zuid-Holland worden 
zo erg belast met zeer zorgwekkende 
stoffen wat zeer slecht is voor de 
volksgezondheid. Recent onderzoek 
heeft uitgewezen dat er zelfs PFAS is 
aangetroffen in dierlijk en menselijk 
bloed. Laat het probleem niet groter 
worden, voorkom cirkelredenering 
en risicomijdend gedrag. Papier 
is geduldig, het gaat om de 
doorzettingskracht in de praktijk. Zorg 
hierbij voor focus en prioritering.

Inzet komende 4 jaar 
- Afgelopen jaren is gebleken en 
bewezen dat vrijwillige aanpak niet 
werkt bij de verantwoordelijken van 
de grootste bron van vervuiling. 
Zet, gezamenlijk met de overige 
overheden, extra in op de bronaanpak: 
pak die ‘rotte appels’ die zich niet 
houden aan de wet- en regelgeven 
streng en goed aan! Bron aanpak 
is ten slotte veel effectiever dan de 
mitigerende maatregelen die genomen 
kunnen worden. 

- Stel het behalen van de KRW-doelen 
en de wijze waarop het waterschap 
deze doelen dient te behalen, centraal 
in het verkiezingsprogramma. Dit 
gaat dus zowel om het behalen van 
de chemische (waterkwaliteit) als 
ecologische (waterkwaliteit) KRW-
doelen in 2027.
 
- Om doel- en planmatig aan de 
slag te gaan met bovenstaande 
punten zijn voldoende middelen 
nodig. Waterkwaliteit verdient dan 
ook een betere positie t.a.v. de 
totale begroting van het waterschap. 
Geef als waterschap het goede 
voorbeeld aan de toekomstige 
samenwerkingspartners voor het 
behalen van een goede waterkwaliteit.

Steun ons in de strijd naar schoon 
water op www.inspraakwater.nl

Prioriteit 1: Schoon water

https://milieufederatie.nl/inspraakwater/
https://milieufederatie.nl/inspraakwater/
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Prioriteit 2: 
Klimaatverandering
Als dichtbevolkte, laaggelegen 
deltaprovincie is Zuid-Holland 
kwetsbaar voor klimaatverandering. 
Om veilig en comfortabel te kunnen 
blijven wonen en werken in Zuid-
Holland zal er op diverse fronten 
gehandeld moeten worden als reactie 
op de effecten van klimaatverandering. 
De leefomgeving zal beter bestand 
gemaakt moeten worden tegen 
wateroverlast én droogte. Het 
tegengaan van wateroverlast in 
steden, verzilting, het verkleinen 
van overstromingsrisico’s staan hier 
bovenaan. Klimaatverandering gaat 
zo snel dat we steeds indringender 
geconfronteerd worden met wat 
echt nodig is om Nederland en 
dus ook Zuid-Holland, veilig en 
bewoonbaar te houden. Ook verdiept 
de klimaatverandering zich steeds 
verder en er is steeds minder tijd om 
hieraan mitigerend en adaptief te 
werken. Of het nu gaat om langdurige 
periode van droogte, hevige periode 
met wateroverlast het ontwricht de 
samenleving steeds verder en de 
waterschappen moeten hier beter op 
gaan inspelen. Het is nodig om de 
status quo nú te doorbreken. Wanneer 
we op deze voet doorgaan zal de 
klimaatverandering ons nog meer 
inhalen, dan het nu al doet met grote 
gevolgen voor de samenleving.

Inzet komende 4 jaar

- Zorg voor voldoende inzet om te 
komen tot een robuust watersysteem 
dat bestand is tegen extreme droogte 
en hevige regenval.

- Denk meer Natuur-inclusief 
en ga ook deze uitdaging aan: 
Klimaatverandering en de toestand 
van natuur, water en bodem 
worden leidend, landbouw en ander 
ruimtegebruik zoals woningbouw en 
infrastructuur worden volgend. In de 
praktijk betekent dit meer ruimte voor 
water en natuur in het landelijk gebied, 
en in sommige regio’s minder voor 
(intensieve) landbouw. 

- Maak zo snel mogelijk een einde 
aan de voortgaande veenoxidatie 
door verhoging van het waterpeil in 
veenweidegebieden. Veenbehoud is 
goed voor de biodiversiteit en voor het 
stoppen van de CO2 uitstoot.

- Kies voor natuurlijke waterbuffers. 
De beschikbaarheid van 
zoetwater staat onder druk. Benut 
oude kreken, watergangen en 
rivierlopen voor vergroting van de 
waterbergingscapaciteit, onder 
gelijktijdige versterking van de 
landschappelijke en ecologische 
kwaliteit.

- Kies voor een klimaatbestendige 
kustzone, maak gebruik van 
natuurlijke oplossingen om de 
kustzone mee te laten groeien met 
de zeespiegelstijging. Geef geen 
watervergunningen meer af in de 
kustzone die dit beleid doorkruisen of 
zelfs onmogelijk maken.

- Stimuleer op bedrijfs- en particulier 
niveau de bewustwording van de 
eigen (individuele) bijdrage die 
geleverd moet worden voor de 
aanpak van het verder tegengaan van 
klimaatverandering en geef hierbij als 
waterschap het goede voorbeeld.
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Prioriteit 3: Toezicht 
en handhaving 
Om de uitdagende doelen in de 
provincie Zuid-Holland te kunnen 
halen, zal er scherpere sturing 
gegeven moeten worden op het vlak 
van toezicht en handhaving. Zuid-
Holland heeft als dichtbevolkt gebied 
een grote hoeveelheid aan activiteiten, 
om dit in goede banen te leiden zal 
op de juiste manier de uitvoering 
van de toezicht- en handhavingstaak 
professioneel en objectief moeten 
worden uitgevoerd, gericht op het 
minimaliseren van risico’s voor de 
waterkwaliteit en het waterbeheer. 
Toezicht en handhaving zorgen er 
mede voor dat de wet- en regelgeving 
wordt nageleefd. De praktijk is 
weerbarstig, het waterschap kan dit 
niet alleen. In de praktijk blijkt dat 
de huidige aanpak ten aanzien van 
Toezicht en Handhaving ernstig te 
kort schiet, het is tijd om maatregelen 
te treffen voor het verbeteren 
van de samenwerking tussen de 
omgevingsdiensten, gemeenten, 
provincie en waterschap. Pas dan 
kan Toezicht en handhaving effectief 
worden. 

Inzet komende 4 jaar 
- Zorg voor de verbetering 
en aanscherping van de 
vergunningverlening en handhaving, 
boetes en aanpak van o.a. de legale 
en illegale lozingen van meststoffen, 
chemische bestrijdingsmiddelen en 
PFAS stoffen. 

- Neem als Waterschap het initiatief 
om vergunningverlening, handhaving 
en toezicht beter te organiseren. Het 
gebrek aan onderlinge samenwerking 
bemoeilijkt een effectieve handhaving 
en toezicht. Kom met een concreet 
actieplan en zorg ervoor dat alle 
overheidslagen in de juiste positie 
komen. Zorg vervolgens voor een 
gezamenlijke aanpak ten aanzien van 
toezicht en handhaving. 

- Zorg voor een totaal inzicht van 
het watersysteem, de behoefte, de 
vraag en het aanbod. Speel in op de 
klimaatverandering en daarmee op de 
langere termijn. Durf te veranderen 
en het anders te doen zoals het nu 
gaat, alleen dan wordt er beweging 
gecreëerd die zorgt voor een beter 
houdbare toekomst. Ongebreidelde 
wateronttrekkingen maken het 
probleem daarbij alleen maar groter

- Zorg als Waterschap ervoor dat 
‘water en bodem’ inderdaad leidend 
zijn voor plannen. Wees mans genoeg 
om te acteren op dat wat er van het 
waterschap verwacht wordt.


