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Het roer moet nu om!  

Wat roert AWP-Vechtstromen in de komende 4 jaar?  

 

Het roer moet nu om!  

Door het klimaat wordt water bepalend voor de ruimtelijke ordening. Om oostelijk Overijssel en 

zuidelijk Drenthe leefbaar te houden, is het alle hens aan dek. Het waterschap moet alle ruimte 

bieden aan het probleemoplossend vermogen in de samenleving, en niet-toekomstbestendige 

activiteiten voorkomen. De waterparagraaf in de Omgevingsvergunning is daarin noodzaak! 

Het roer moet nu om, omdat zowel te veel, als te weinig water steeds vaker zal 

voorkomen. Deze negatieve impact beperken, eist vernieuwing in ons watersysteem. 

Droogte én hoosbuien komen steeds vaker voor. Dat stelt natuurbeheerders, agrariërs, en 

inwoners voor nieuwe uitdagingen. Het sparen van water is een belangrijke maatregel. In 

huishoudelijk gebruik, in agrarisch gebruik, maar ook in industriële toepassingen. We kunnen veel 

leren van Zuid-Europese en Afrikaanse landen voor wie droogte al veel langer een dagelijkse 

realiteit is. Wat betreft hoosbuien is het onvermijdelijk daarmee rekening te houden in landgebruik, 

infrastructuur en bodemgesteldheid. Maar ook in te zetten op lokaal handelingsperspectief! 

Overheden zullen samen op zoek moeten om de broodnodige veranderingen in gang te zetten.    

Het roer moet nu om, om te zorgen dat u niet te veel betaalt en kunt genieten van water 

in uw leefomgeving. 

De uitdagingen waar we voor staan gaan de komende jaren veel geld kosten. Niets doen gaat op 

termijn echter nog veel meer geld kosten. AWP-Vechtstromen vindt het belangrijk om scherp en 

rechtvaardig te kijken naar de rekening. Samenwerking kan helpen kosten te besparen, dat vraagt 

dat partijen over hun eigen belangen heen kunnen stappen. AWP-Vechtstromen is tegen populisme 

en voor oplossingen. Door werk te maken van ‘de vervuiler betaalt’ gaan we voor een 

rechtvaardige rekening. De kostentoedeling aan de 4 kostendragers; inwoners, landbouw, 

bedrijven en natuur is daarin essentieel! 

Het roer moet nu om, zodat actieve burgers en ondernemers hun maatschappelijke rol 

kunnen pakken 

Lokale en kleinschalige oplossingen -voor het opvangen en vasthouden van water en het beperken 

van (gebouw) schade door te nat of te droog- kunnen veel bijdragen aan de uitdagingen waar we 

voor staan. Nog te vaak zit regelgeving van de overheid dit soort oplossingen in de weg. Dat leidt 

er toe dat grootschalige ingrepen met veel maatschappelijke impact vaak de voorkeur krijgen, met 

alle weerstand van dien en een verwijdering tussen politiek en maatschappij tot gevolg. AWP-

Vechtstromen wil ruimte maken voor lokale, regionale en kleinschalige innovaties die bijdragen aan 

lokale en regionale veerkracht. We zullen samen, burgers en bedrijfsleven, overheid, onderwijs en 

onderzoek, op zoek moeten naar oplossingen die werken. 

Wat roerde AWP-Vechtstromen in de afgelopen 4 jaar? 

De afgelopen periode was de AWP met drie zetels opnieuw in het waterschapsbestuur vertegen-

woordigd om te werken aan “een blauw groene toekomst waaraan iedereen kan meedoen”. Uw 



Dagelijks Bestuurslid heeft een sturende rol gespeeld om samen met gemeenten te werken aan 

klimaat robuuste steden. Hij heeft geijverd voor het op orde brengen van het beheer van onze 

bruggen en stuwen. Onderhoud geen sluitpost, maar kerntaak! Hij heeft gezorgd voor veiligheid, 

toezicht en handhaving. 

Uw twee Algemeen Bestuurders hebben samen met uw fractie-vertegenwoordiger, 4 jaar lang het 

dagelijks bestuur gecontroleerd en kaders meegegeven. Ze hebben in werkcommissies actief 

bijgedragen aan bestuurlijke vernieuwing (dualistisch werken), cyberveiligheid en de regionale 

energiestrategie. Onze motie “geen gif op onze grond” was een aandachtstrekker die landelijk 

verandering teweeg heeft gebracht! 

 

Daarnaast strijden zij al jaren voor het beperken van drinkwaterwinning op hoge, kwetsbare 

zandgronden. Water moet integraal beheerd worden, met oog voor landbouw, (drinkwater) 

bedrijven en natuur! Ook zetten zij zich met gastlessen in voor waterbewustzijn op scholen. 

Waarom stemmen op AWP-Vechtstromen? 

De AWP in het waterschap Vechtstromen staat voor: 

• Onafhankelijk: AWP-Vechtstromen staat los van de gevestigde landelijke politieke 

partijen. Dat geeft ons de ruimte en vrijheid om te handelen in het regionale belang van 

gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Toekomstbestendig, denk aan de wereld voor 

onze kinderen,  

• Betaalbaar: We staan voor enorme uitdagingen. Dat vraagt om een weging van belangen: 

oog voor de veranderingen in de leefomgeving, maar ook oog voor de inwoners, en de 

haalbaarheid en betaalbaarheid van de uitdagingen die voor ons liggen. Daarbij waken we 

er voor de rekening door te schuiven naar volgende generaties. Transparantie is het motto. 

• Lokaal: Onze leden staan voor het lokale belang. Met veel betrokkenheid, ervaring, 

deskundigheid en een passie voor water gaan de AWP verenigingsleden laagdrempelig de 

uitdagingen aan! Zij zetten zich daarbij in om zichtbaar te zijn en de link te leggen naar de 

eigen leefomgeving. Dit doen we samen met de andere instanties (werk met werk maken). 

 

Waterschapsverkiezingen 

Op 15 maart 2023 zijn er waterschapsverkiezingen. U kiest voor het waterschap Vechtstromen 20 

van de 27 bestuurders, de overige zetels zijn (nog) geborgd voor vertegenwoordigingen van 

natuur, landbouw en bedrijven. Het functionele waterschapsbestuur bepaalt waar het waterschap 

uw geld aan uit geeft. De onafhankelijke AWP doet voor de vierde keer mee, omdat in 2008 

politieke partijen voor het eerst verkozen werden. Voor de tweede keer stemt u tegelijk met de 

provinciale verkiezingen. Wel zo makkelijk, maar uw stem wordt hierdoor ook politiek beïnvloed! 

 

Wat doet het waterschap? 

Het waterschap Vechtstromen verzorgt de waterzuivering en het waterbeheer in het zuidoostelijk 

deel van Drenthe en in Twente. Het waterschap zorgt voor een gezonde leefomgeving door riool-

water te zuiveren, en zorgt er met sloten, beken en rivieren zo goed mogelijk voor dat het water-

veilig is, er niet te veel en niet weinig water is voor inwoners, natuur, bedrijven en landbouw.  

De problemen door klimaatverandering (hoosbuien, droogte en hitte), de toename van water-

kwaliteitsproblemen en de afname van biodiversiteit vragen een integrale aanpak op gebieds-

niveau. Van maakbaarheid, naar omgaan met onzekerheid en veerkracht in de samenleving en de 

natuur. Het roer moet om!   

Wat roert AWP-Vechtstromen altijd? 

AWP-Vechtstromen wil uw directe invloed en betrokkenheid bij het waterwerk! Het waterschap 

is klantgericht, een digitaal informatief waterloket, laag drempelig en luistert invoelend naar u. De 



dienstverlening van een waterschap overheid is op orde. Er is persoonlijke samenwerking met u als 

burger of partner. De participatie samenleving krijgt ruimte. De AWP stuurt erop dat het water-

schap actief naar u toe komt met voorlichting, educatie, participatie. 

AWP-Vechtstromen staat voor lokaal! Met oog voor het Drentse veen en het Twentse zand. Voor 

uw leefbaarheid is gebiedskennis en gebiedsinbreng van basis belang. AWP-WVS kan putten uit 

onze landelijke en lokale waterdeskundigheid. Onze 

eigen leden wonen ergens bij u in de buurt, zijn deskundig, ervaren en staan open 

voor uw kennis van Twente en Drenthe. Voor kontakt zie onze website. 

AWP-Vechtstromen staat voor uw toekomstige leefomgeving! Wetenschappelijk inzicht over 

klimaatverandering, zoals verdroging, toename van blauwalg, bodemdaling, droogte of hevige 

neerslag moet leidend zijn voor maatregelen die de leefbaarheid duurzaam blijven garanderen. Wij 

allemaal moeten leren anders met water samen te leven. Meer water bergen, bufferen, infiltreren 

of lage gebieden nat maken, waardoor andere plekken droog blijven, of juist niet verdrogen.  

AWP-Vechtstromen is onafhankelijk! Een zuivere belangenafweging gaat vooraf aan een 

zorgvuldige besluitvorming. Voorbeelden van belangen rond het waterbeheer: u, het water in uw 

leefomgeving, toerisme, recreatie, agrarische sector, industrie, ruimtelijke ordening, woningbouw 

en natuur. Burgers, boeren en bedrijven moeten weten wat ze aan het waterschap hebben.  

AWP-Vechtstromen wil een taakgericht waterschap dat niet politiek is! Meer dualisme. Uw 

waterbelang staat voorop. Door politieke fratsen van andere partijen en bestuurlijke drukdoenerij 

in Den Haag en Zwolle/ Assen weg te laten, kan de energie gericht worden op uw waterbelang in 

ons regenachtige kikkerlandje ipv op beelden en krantenkoppen. De AWP is voorstander van een 

onafhankelijke Rekenkamercommissie, waar zijzelf voorheen actief aan heeft deel genomen (zie 

project de Doorbraak; op vertrouwen gebouwd). Het waterdoel voorop en de functies als landbouw, 

bedrijven en natuur dienen. In 1850 erkende Thorbecke al dat wij in een Delta leven en 

waterschappen noodzakelijk zijn. COELO erkende dat in 2014 ook met haar rapport Fit for the 

Future, maar dan als voorbeeld voor de rest van de wereld! 

AWP-Vechtstromen staat voor minder verhard oppervlak! Het water vraagt ruimte van ons. In 

de nieuwe Omgevingswet moet het waterbelang vooraf worden meegenomen en niet achteraf 

worden getoetst. Het Delta Plan Ruimtelijk Adaptatie borgt met een stresstest waar ruimte 

nodig is. Dit vraagt om dialoog vooraf. Woningbouwuitbreidingen in laaggelegen gebieden, zoals 

polders, riviervalleien of beekdalen is uiterst kostbaar; dat zijn uw belastingcenten! 

AWP-Vechtstromen steunt biodiversiteit via Building with nature door meer begroeiing te laten 

staan, daar waar mogelijk; natuurvriendelijke oevers zijn welkom waar zij bijdragen aan de 

waterkwaliteit. Maaibeheer staat expliciet in dienst van biodiversiteit en waterkwantiteitsbeheer. 

Goede waterkwaliteit vraagt beperking van de uitstoot door landbouw, bedrijven en ziekenhuizen 

(zie Kader Richtlijn Water/ KRW).  

AWP-Vechtstromen vindt zuiver water belangrijk voor mens en milieu. De kwaliteit van water, 

bodem en ecosystemen staan op het spel. De kwaliteit van oppervlaktewater vanuit Rijn, IJssel en 

Vecht, maar ook van grondwater moet goed zijn, zodat ook op lange termijn de voedselveiligheid 

en drinkwaterkwaliteit geborgd blijven. Behoud van zoet water is een basistaak. Geen 

medicijnresten, gifstoffen of microplastics vraagt om een Europese aanpak. Voor nu en zeker voor 

de toekomst. Wij zijn verbonden met water. Want zonder water geen leven! 

AWP-Vechtstromen staat voor duidelijke communicatie over waterrisico’s! Het veranderende 

klimaat maakt dat risico’s op wateroverlast toenemen. Het is belangrijk dat u weet wat u van het 

waterschap mag verwachten. AWP-Vechtstromen staat er voor dat pompen, stuwen, gemalen en 

kades op orde zijn. Zodat water snel kan worden afgevoerd, wanneer dat nodig is. Tegelijkertijd 

erkennen we de beperkingen daarvan bij toenemende intensiteit van piekbuien. Door in te zetten 

op veerkracht en sponswerking van het watersysteem wordt water langer vastgehouden, kan 

daarna infiltreren naar het grondwater zodat het gelijkmatiger tot afvoer komt en droogte wordt 

bestreden. 40% van ons gebied kan via de IJssel en IJsselmeer van gebiedsvreemd water worden 

voorzien, maar dit oppompen van water kost geld. 

AWP-Vechtstromen staat voor veilige toepassing van technologie! 

Rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten in orde zijn. De informatievoorziening van het waterschap 



moet toekomstbestendig cyber secure zijn, zodat u uw gegevens kunt toevertrouwen aan het 

waterschap.  

AWP-Vechtstromen is voor samen! Het Nationale Bestuursakkoord Water (NBW) eist een betere 

samenwerking, want water verbindt ons allen; dat bespaart. De samenwerking moet gaan 

stromen; met waterschappen in het stroomgebied Rijn-IJssel, LTO, gemeenten via Klimaat Actieve 

Stad (KAS), Bosschap/VBNE, Provincies, drinkwaterbedrijven, Duitsland. Water kent slechts 

natuurlijke grenzen en geen landgrenzen.  

AWP-Vechtstromen staat voor duurzaamheid; goed afwegen van kosten en baten. Van het gas af, 

door afschrijvingstermijnen te verruimen. Dat betekent ook dat we willen dat de burger 

meegenomen wordt in de ontwikkelingen rond klimaat. Oog voor soms duurdere circulaire 

economie. Niet alleen bij uw gemeente, maar ook in ons waterbewustzijn en -gebruik. Het klimaat 

vraagt van ons om aanpassing, met aandacht voor het stedelijk gebied, zoals afkoppelen. People 

Planet Profit is daarbij leidend.   

AWP-Vechtstromen vraagt om transparante belastingheffing. Weet waar u samen voor betaalt. 

Meer dan 80% van de waterschapsbelasting brengt u als inwoner in. Maar goed gedrag mag 

beloond worden. Hierdoor krijgt u invloed op uw belastingaanslag. Het belastingstelsel vraagt om 

een grondige aanpassing hierop. De vervuiler betaalt. Minder kosten bij inwoners!  en meer bij de 

gebruikers die kosten veroorzaken 

De AWP is voor kwijtscheldingsbeleid. Samen met de gemeente kunnen we dat goed regelen. 

Tot minder dan 5% van onze bedrijfsvoering kunnen we het alleen, omdat wij een functionele 

overheid zijn en geen algemene overheid, zoals de gemeente die van het Rijk hiervoor 

compensatie krijgt. Onze waterschapsbelastingheffing is er alleen voor water. Nu de inflatie 

toeneemt, zal de kwijtschelding ten laste gaan komen van de inwoners die nog wel 

waterschapsbelasting kunnen opbrengen.  

AWP-Vechtstromen staat voor verantwoording! Transparant, open en controleerbaar. Het 

waterschap is bevoegd, maar moet verantwoording afleggen voor het door haar gevoerde 

waterbeleid. We zijn gastvrij en via livestream kunt u ons volgen. De jaarverslagen en jaarrekening 

zijn al duidelijk, maar de MeerJarenVerkenning is financieel nog niet toekomstbestendig en 

bestuurlijk een coalitietermijn overstijgend. Dat werkt merkbaar politieke fratsen in de hand. Geld 

over de balk gooien moet stoppen.  

AWP-Vechtstromen vindt betaalbaarheid een zeer belangrijk onderwerp. De netto schuld vraagt 

om een richtplafond, net zoals de bank uw hypotheek verstrekt. Gezien de grotere opgave, en ons 

acceptabel weerstandvermogen  Is een lichte overschrijding van het plafond niet te vermijden. 

 

Kortom voldoende uitdagingen voor ons als AWP-Vechtstromen. Stem op ons lijst 3 en help mee. 

HET ROER MOET OM ! 


