
Voor het programma van AWP in heel Nederland, zie awp.nu 

De Algemene Waterschapspartij (AWP) staat voor een duurzaam en 
eerlijk waterbeleid. De AWP wil dat het waterschap werkt aan de 
toekomst. Dus dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(HDSR) zich inzet voor de mens en de natuur van de volgende 
generaties. 
 
Drie speerpunten van de AWP. Drie redenen om op de AWP te stemmen:  

1. Radicaal aanpassen aan klimaatverandering: alle nieuwbouwgrond ophogen en 

landbouwgebied natuurlijk vernatten 

Over 50 jaar zijn de laagste delen van ons land onbewoonbaar door klimaatverandering en 

bodemdaling. Daar moet nu niet meer worden gebouwd, tenzij we het land en de huizen ter 

plekke ophogen. 

De bodemdaling kunnen we beperken door het landbouwgebied te vernatten. Droog veen 

krimpt en laat de grond zakken. Het waterschap moet dus stoppen met de verdroging van 

landbouwgebied. De AWP wil meer water in de sloot. 

Ook stad en dorp moeten we aanpassen aan meer hitte, hevige buien en droge zomers: meer 

groen, minder tegels en meer water in sloten en vijvers. Zo zorgen we beter voor de natuur, 

voor minder wateroverlast en tegelijkertijd voor koelte in de zomer.  

Het waterschap moet voorop lopen in duurzaamheid. Door broeikasgassen te beperken, energie 

te besparen en advies te geven hoe bewoners zelf waardevol regenwater kunnen vasthouden en 

gebruiken.  

2. Behoud de stikstofnormen en red de Utrechtse natuur  

De stikstofnormen beschermen de waterkwaliteit. De stikstofnormen bieden een kans om de 

natuur echt prioriteit te geven. De AWP wil dat het waterschap actief bijdraagt aan het 

realiseren van de stikstofdoelen. Bijvoorbeeld door in te zetten op de ontwikkeling van een 

aaneengesloten netwerk van natuurgebieden en natuurvriendelijke landbouw dat zich uitstrekt 

van de Nieuwkoopse plassen tot aan de Lek. Veel gronden zijn veel geschikter voor natuur dan 

voor landbouw of woningbouw. 

Schoon water is van groot belang voor mens en natuur. Voor zwemmen, roeien, vissen, otters, 

kikkers, weidevogels etc. Van schoon water kunnen we allemaal genieten. Het waterschap moet 

daarom zeker de al afgesproken hoge waterkwaliteitsdoelen waar maken. Ook door het 

verminderen van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, het verwijderen van medicijnresten met 

zuiveringsinstallaties en strenge sancties op watervervuiling door bedrijven. 

3. Eerlijke belastingheffing: dat komt ten gunste van burgers, huiseigenaren en 

natuurvriendelijke landbouw 

Nu dient het waterschap met name de ouderwetse landbouwbelangen, terwijl de lasten voor 

het grootste deel bij burgers en huiseigenaren liggen. De AWP vindt dat de belastingheffing 

eerlijker moet: wie profiteert betaalt meer, wie zorgt voor de natuur betaalt minder. 

Ouderwetse landbouw draagt meer bij, duurzame landbouw betaalt minder. Tegelijkertijd moet 

het waterschap uiteraard zelf ook aan de slag om kosten te beperken en grondstoffen en 

energie innovatief uit afvalwater te winnen. 
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