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Blauw Omgevingsprogramma Vallei en Veluwe 
Iedere zes jaar is het waterschap verplicht een waterbe-
heerprogramma te maken. Waterschap Vallei en Veluwe  
heeft inmiddels zijn ontwerp Blauw Omgevingsprogramma 
(BOP) 2022-2027 opgesteld. Het BOP heeft de doelen van 
de Blauwe Omgevingsvisie voor de komende jaren vertaald 
naar vier deelgebieden. Deze doelen moeten de komende 
jaren nog verder worden uitgewerkt, en de financiering 
voor de komende jaren blijft nog even een aandachtspunt. 
Centraal staat het samen met partners oppakken van het 
herstel van het watersysteem. 
Het waterschap legt het waterbeheerprogramma zes we-
ken ter inzage vanaf 22 maart 2021. Dit is gelijktijdig met de 
(vertraagde) ter inzagelegging van het Nationaal waterpro-
gramma en in lijn met de regionale water (en bodem) pro-
gramma’s van provincie Gelderland en Utrecht. Na de 
terinzagelegging volgend jaar stelt het Algemeen Bestuur 
eind volgend jaar het Blauw Omgevingsprogramma defini-
tief vast.  

Gebiedsdoelen Gelderse Vallei 2022-2027 
Bron: ontwerp Blauw Omgevingsprogramma Vallei en Veluwe 

 
 
Water Natuurlijk deelt de ambitieuze opgaven zoals die in 
het BOP naar voren komen. Het waterschap is vanaf vorig 
jaar via de meerjarenbegroting begonnen met geld apart 
zetten voor het financieren van dit beleid.   
Mede door Water Natuurlijk blijft de begroting voor vol-
gend jaar in lijn met deze meerjarenbegroting en kan 
daarmee verder worden gewerkt aan het stap voor stap 
klimaat robuuster maken van het watersysteem en het 
tegengaan van verdroging.  
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https://www.vallei-veluwe.nl/over-ons/ons-bestuur/agenda/algemeen-bestuur/agenda-ab-25-11-2020/
https://www.vallei-veluwe.nl/over-ons/ons-bestuur/agenda/algemeen-bestuur/agenda-ab-25-11-2020/
https://www.vallei-veluwe.nl/over-ons/ons-bestuur/agenda/algemeen-bestuur/agenda-ab-25-11-2020/
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Verdrogingsbestrijding Achterhoek in de steigers 

 
De droogte in de Achterhoek laat zich nadrukkelijk zien en 
voelen. Al drie jaar achtereen snakken gewassen en de 
natuur naar water. De Achterhoek heeft eigenschappen die 
bij droogte tot acute problemen leiden: de grond bestaat 
overwegend uit zand, veel grond is verdicht en het land-
schap is hellend en in grote mate ontwaterd waardoor 
neerslag sneller wordt afgevoerd dan dat het de bodem 
intrekt. Zowel droogte als extreme buien hebben impact op 
de gebruiksfuncties en we weten dat de frequentie en in-
tensiteit van allebei zal toenemen. Inmiddels is duidelijk dat 
de droogte zich niet zomaar laat oplossen door extra wa-
teraanvoer, waterwinningen te stoppen of bestaande land-
bouw naar kringlooplandbouw om te vormen. Aanpassin-
gen in het gebied van decennia laten zich niet in dezelfde 
tijdspanne herstellen. 
Met het Programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en 
doorpakken’ moet de droogte in de Achterhoek worden 
aangepakt. Dat gebeurt in een samenwerkingsverband van 
de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, tien 
gemeenten, Vitens (drinkwaterbedrijf), diverse natuurorga-
nisaties, LTO(land en tuinbouw organisatie) Noord en 8RHK 
ambassadeurs. Vanuit Water Natuurlijk zet heemraad An-
toinet Looman zich in om nu ook echt door te pakken in de 
bestrijding van verdroging.  
De ambitie is de veerkracht in de Achterhoek te vergroten 
en in de toekomst beter bestand te zijn tegen grillige 
weersomstandigheden: ‘nat en droog’. Dit vraagt een tran-
sitie in het gebruik en de inrichting van het gebied. 
 
De belangrijkste maatregelen voor de korte termijn zijn: 

• Het waterschap zet in het winterseizoen van 
2020/2021 op grote schaal het peil op in de door 
het waterschap beheerde watergangen om water 
maximaal vast te houden. Er worden tijdelijk hoge-
re peilen ingesteld dan tot nu toe. Waar nodig treft 
het waterschap aanvullende maatregelen om bij-
voorbeeld stuwen tijdelijk op te hogen.  

• Het waterschap ‘gaat de boer op’ om agrariërs en 
natuurorganisaties te helpen om meer water op 
eigen terrein vast te houden met o.m. duikerafslui-
ters en stuwtjes.  

• Vitens roept inwoners en bedrijven samen met 
partijen op om het watergebruik te verminderen  
 

 

 
en daar waar mogelijk i.s.m. het waterschap zoveel 
mogelijk water in het gebied vast te houden. Voor 
de langere termijn is het doel te komen tot een ro-
buuster en adaptievere drinkwaterwinning wat 
kwetsbare gebieden kan ontzien. Vitens start een 
lange termijn verkenning naar een duurzame en 
robuuste infrastructuur.  

• Natuurgebieden en beken worden structureel be-
schermd met toezicht en handhaving door de wa-
terschappen op de beschermingszones waarin 
sinds 2013 geen nieuwe grondwateronttrekkingen 
zijn toegestaan.  

• Het waterschap verkent of in meer kwetsbare na-
tuurgebieden dan in 2020 een onttrekkingsverbod 
voor grondwater moet worden ingesteld.  

 
Daarnaast maken provincie, waterschap, gemeenten en het 
Rijk de komende jaren vele tientallen miljoenen vrij om te 
investeren in water vasthouden en infiltreren als onderdeel 
van integrale gebiedsaanpakken. Er lopen al acties. Met 
name in Winterswijk, Landgoederenzone Baakse Beek, ’t 
Klooster en Zutphen. Zo wordt in ‘t Klooster geëxperimen-
teerd met een duurzamere manier van drinkwaterwinnen, 
gaan partijen in de landgoederenzone samen met land-
goedeigenaren en boeren zoeken naar klimaatbestendige 
inrichting in combinatie met betere verdienmodellen en 
wordt in Nationaal Landschap Winterswijk de koppeling 
gelegd tussen maatregelen tegen droogte in combinatie 
met de aanpak van bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. 
In de verkenning droogte Achterhoek (juli 2020) is gecon-
stateerd dat er al veel nuttige acties lopen, maar dat er ook 
meer structurele maatregelen nodig zijn. Dat zal conse-
quenties hebben die ver kunnen gaan in termen van ruim-
telijke inrichting. Het raakt het hele gebied: natuur, land-
bouw, steden en woonwijken. De betrokken partijen gaan 
verkennen welke extremere maatregelen nodig zijn zoals 
grootschalig water aanvoeren voor drinkwater, en het ge-
bied herinrichten met functies en een bijbehorend water-
bodemsysteem. 
In 2021 formuleren ze een eerste gezamenlijke richting 
(koers), als stap in de ontwikkeling van een geza-
menlijke lange termijnvisie op het niveau van de 
Achterhoek.  

https://www.wrij.nl/thema/actueel/nieuws/@9606/programmaplan/
https://www.wrij.nl/thema/actueel/nieuws/@9606/programmaplan/
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Zorgelijke groeispurt grondwateronttrekkingen 

Voor het eerst zijn er nu cijfers over het groeiend aantal 
grondwateronttrekkingen. Provincies en waterschappen 
verzamelen die in het Landelijk Grondwater Register (LGR). 
Op verzoek van Het Financieele Dagblad stelde het LGR 
deze database beschikbaar. 
Volgens het LGR telde Nederland aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog 1.292 grondwaterputten. Vanaf de 
jaren zeventig loopt dit aantal steeds sneller op, waardoor 
afgelopen zomer 134.801 grondwateronttrekkingen in 
werking waren. Ruwweg het honderdvoudige. Er is een run 
op het grondwater. Weinig staat die run op grondwater in 
de weg. Voor minder dan 150.000 m³grondwater per jaar 
oppompen, is geen vergunning van de provincie nodig. De 
regels variëren, maar een melding bij het waterschap vol-
staat vaak. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ziet ook een 
verviervoudiging van het volume aan grondwater dat boe-
ren in het droge jaar 2018 oppompten. Het grondwaterge-
bruik door andere sectoren stabiliseerde of daalde, maar 
voor de toekomst kan ook het grondwaterverbruik voor 
drinkwater weer gaan stijgen. 
Volgens Deltacommissaris Peter Glas is dit een zorgwek-
kende trend. Hij raamt dat voor agrarische beregening dit 
droge jaar 300 miljoen m³ grondwater aan de Nederlandse 
bodem is onttrokken (voor drinkwater is dat jaarlijks een 
kleine 800 miljoen m³). Lokaal kan dit tot serieuze verlaging 
van de grondwaterstand leiden met schades aan natuur en 
landbouw. 
 

 

Geregistreerde actieve agrarische grondwaterputten 

Bron: Het Financieele Dagblad 

 

  

https://fd.nl/achtergrond/1359708/de-wedloop-om-het-schaarse-grondwater
https://fd.nl/achtergrond/1359708/de-wedloop-om-het-schaarse-grondwater
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Masterplan IJsselvallei vastgesteld 

 
Op 27 november j.l. heeft de VeluweAlliantie het Master-
plan voor de westelijke IJsselvallei vastgesteld. Het master-
plan vormt het verslag van een gezamenlijke zoektocht 
naar een ‘Vitaal, weerbaar en veelkleurig landschap’ in de 
IJsselvallei de komende decennia. Het plangebied betreft 
het gebied tussen de Veluwe en de IJssel, van Hattem in het 
noorden tot Dieren in het zuiden. Directe aanleiding voor 
dit ontwerpende onderzoek is de constatering dat de Velu-
we te kampen heeft met een steeds grotere stroom bezoe-
kers en recreanten en dat tegelijkertijd de natuurwaarden 
in ons grootste natuurgebied op land sterk onder druk 
staan.  
Is er een mogelijkheid om de flanken van het Veluwemas-
sief – zoals de IJsselvallei – te gebruiken om de toeristen-
stroom op de Veluwe te ontlasten en een economische en 
ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven? 
Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven hebben 
we er bewust voor gekozen de opgave te verbreden. Door 
koppelkansen te benutten kunnen grote maatschappelijke 
opgaven én inspirerende initiatieven uit het plangebied aan 
elkaar worden verbonden. Juist die verbinding kan uitein-
delijk zorgen voor de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit 
én een breder draagvlak voor ontwikkelingen.  
 
 

 
 

 
Bron: Bureau Peter de Ruyter 

 
De grote opgaven in het gebied van de IJsselvallei zijn kli-
maatadaptatie en -mitigatie, invulling geven aan het begrip 
‘kringlooplandbouw’ met meer aandacht voor een gezonde 
bodem en biodiversiteit én het versterken van cultuurtoe-
risme en leefbaarheid in het gebied. Middels werkateliers is 
er een visie met een integraal handelingsperspectief voor 
het plangebied als geheel ontstaan, met aandacht voor 
grensoverstijgende systemen als grondwater- en recreatie-
stromen. Het handelingsperspectief resulteert in een lijst 
met twaalf hoofdprojecten die de komende jaren voor 
uitvoering in aanmerking komen.  
  

https://www.veluweop1.nl/organisatie-veluwe-op-1/
https://peterderuyterlandschap.nl/wp-content/uploads/2020/11/Masterplan-IJSSELVALLEI-DEF-november-lres-spread-webversie.pdf
https://peterderuyterlandschap.nl/wp-content/uploads/2020/11/Masterplan-IJSSELVALLEI-DEF-november-lres-spread-webversie.pdf
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Stem nu op Antoinet Looman als  
Minister van de nieuwe economie! 

 
Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld 
als ‘Minister van de nieuwe economie’. Deze verkiezing is 
een initiatief van MVO Nederland. Onder de waterschap-
pers die kandidaat zijn, is ook ‘onze eigen’ Antoinet Loom-
an. Je kunt tot 31 december stemmen om haar op de short-
list te krijgen! 
Om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in 2030 
te halen, moet op vrijwel alle thema’s worden versneld, 
stelt MVO Nederland. Om de groeiende groep mensen die 
staat te springen hieraan bij te dragen een podium te ge-
ven, verkiest MVO een Minister van de nieuwe economie. 
Iedereen die tempo wil maken op weg naar de nieuwe 
economie, heeft zich kandidaat kunnen stellen. 
 
Duo-ministerschap  
Een van de zes waterschappers die op de longlist staan, is 
onze eigen Antoinet Looman, namens Water Natuurlijk 
Heemraad bij waterschap Rijn en IJssel. Bijzonder is dat zij 
niet in haar eentje op de lijst staat, maar samen met Con-
stantijn Jansen op de Haar, namens de PvdA Hoogheem-
raad bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Wat 
hen drijft is het geloof dat ieder van ons, jij en ik, man en 
vrouw, bewoners van de stad of het platteland of de na-
tuur, rijk of arm, online of offline, nodig is om te komen tot 
een nieuwe economie. En natuurlijk dat daarvoor samen-
werking essentieel is, vandaar ook de duo-kandidatuur. 
Tot 31 december kan iedereen online op het duo Antoinet 
en Constantijn stemmen. De 21 kandidaten met de meeste 
stemmen komen op de shortlist en mogen pitchen voor de 
jury die de winnaar bepaalt. 
 
Aan tafel bij de politieke beslissers 
De bedoeling van de campagne is om de politieke partijen 
in opmaat naar de verkiezingen te laten zien dat duurzaam 
ondernemen steeds logischer wordt. De gekozen Minister 
van de nieuwe economie wordt volgens MVO Nederland 
‘hét gezicht van iedereen die tempo wil maken richting de 
nieuwe economie’ en krijgt de unieke mogelijkheid aan 
tafel te komen bij politieke beslissers.  

 

 
 
Bovendien is het de bedoeling dat de winnaar zijn of haar 
visie op een landelijk podium laat horen en mee debatteert 
tijdens NE21: het verkiezingsdebat dat MVO Nederland op 
25 januari 2021 organiseert. 
Het zou mooi zijn als de waterschappen, en natuurlijk ook 
een beetje Water Natuurlijk, hier een podium zouden krij-
gen. Stem dus allemaal! 
 
 

  

https://www.ministervandenieuweeconomie.nl/
https://www.ministervandenieuweeconomie.nl/
https://www.ministervandenieuweeconomie.nl/
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2021 wordt hét Jaar van de Otter! 

De otter is met zijn stevige opmars in Nederland een suc-
cesverhaal van herstel van wetlands en waterkwaliteit. 
Daarom is 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Otter door 
CaLutra, de Otter- en Beverwerkgroep van de Zoogdierver-
eniging.  
De otter was in 1988 uitgestorven in Nederland door jacht, 
vervuiling, aanrijdingen en verlies van leefgebied. In 2002 is 
gestart met de herintroductie van de otter in het Nationaal 
Park Weerribben-Wieden. Om een duurzame otterpopula-
tie te bereiken zijn vier doelen gesteld: een minimale popu-
latiegrootte van 400 otters, een verspreiding van minimaal 
187 hokken (10 bij 10 km), een goede kwaliteit van de leef-
gebieden en een toekomstperspectief. Het eerste doel is 
gehaald: de otterpopulatie wordt geschat op 450 dieren. De 
andere doelen zijn nog niet bereikt.  
De belangrijkste doodsoorzaak van otters is het verkeer. In 
2019 zijn maar liefst 150 dode otters gevonden, waarvan 
meer dan 85% bevestigde verkeersslachtoffers. Otters kun-
nen flinke afstanden afleggen, vooral jonge dieren die op 
zoek zijn naar een eigen leefgebied. Gelukkig zijn er goede 
mogelijkheden om veilige passages onder wegen te maken, 
zodat otters en andere dieren niet meer aangereden wor-
den. Op veel plekken in leefgebieden van otters zijn wegen 
al aangepast of staat dit op de planning. Maar er zijn nog te 
veel plekken waar otters nog niet veilig kunnen oversteken. 
Een ander gevaar voor de otter is verdrinking, door het 
gebruik van visfuiken zonder stopgrid. Dat is een frame wat 
ervoor zorgt dat de vissen naar binnen kunnen zwemmen, 
maar de otters niet. Daarnaast is het cruciaal voor een 
brede genetische basis dat de otterpopulatie verbonden 
wordt met de otters in het Duitse achterland. Tenslotte is 
een goede kwaliteit van de leefgebieden belangrijk, met 
een gezonde visstand en voldoende dekking zoals rietkra-
gen. 
CaLutra heeft het initiatief genomen om met het Jaar van 
de Otter de samenwerking te versterken tussen alle part-
ners die zich voor de otter en zijn leefgebied inspannen in 
Nederland én België. Samen organiseren ze een breed scala 
aan activiteiten in het kader van het Jaar van de Otter, 
gericht op met name monitoring, oplossen van knelpunten 
en voorlichting.  
Tijdens de Zoogdierdag op 27 november is het Jaar van de 
Otter officieel aangekondigd met deze video. 

Help de paling! 

 
Het gaat niet best met de paling. Meer dan zestig procent 
van de Nederlanders weet niet dat de paling een bedreigde 
diersoort is. Dat blijkt uit een representatief onderzoek 
door DirectResearch. Geconfronteerd met de bedreigde 
status, vindt een grote meerderheid van de ondervraagden 
dat de politiek in Brussel en Den Haag maatregelen moet 
nemen om de paling te helpen. 
Het onderzoek is onderdeel van de publiekscampag-
ne 'Power to the Paling', die in oktober is gestart. Doel is 
om Nederlanders bewust te maken van de kritieke situatie 
waarin de paling zich inmiddels bevindt en het ophalen van 
zoveel mogelijk getekende petities. Good 
Fish en RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek 
Nederland) roepen daarom iedereen op om de petitie te 
tekenen en daarmee 'palingsupporter' te worden. 
Een belangrijk onderdeel is het verhaal vertellen van de 
paling (het gaat niet goed), palingsupporters werven en 
zoveel mogelijk mensen een handtekening onder onze 
petitie laten zetten. Inmiddels zijn er al 10.000 handteke-
ningen verzameld. Maar dat mogen er meer worden! 
De afgelopen decennia is het palingbestand met negentig 
procent afgenomen en staat de paling als ernstig bedreigd 
op de internationale Rode Lijst van de IUCN. Het is cruciaal 
dat alle Europese landen, waaronder Nederland, de her-
stelmaatregelen nemen die ze hebben beloofd. Alleen dan 
heeft de paling een kans. 
De paling kent verschillende bedreigingen. Illegale handel in 
glasaal (babypaling), barrières (zoals gemalen en dijken) 
waardoor hij niet verder kan zwemmen en het achterblij-
ven van echte maatregelen, bedreigen zijn voortbestaan.  
Bijna zestig procent van de palingconsumenten is bereid 
minder paling te gaan eten, blijkt uit het onderzoek. Hoe-
wel ongeveer negentig procent van de in Nederland ver-
kochte paling kweekpaling is, is dit toch geen duurzaam 
alternatief, omdat kweekpaling als babypaling op zee wordt 
gevangen en daarna wordt vetgemest in een kwekerij. 
Paling kan zich vooralsnog niet in gevangenschap voort-
planten, zoals andere kweekvissen. 
Paling staat in het rood op de VISwijzer. Daarom adviseren 
Good Fish en RAVON consumenten om liever een alterna-
tief voor paling te kiezen, totdat het bestand is 
hersteld. Alternatieven zijn gerookte forel, ge-
rookte meerval (Claresse) of iets heel anders, 
zoals duurzaam gevangen haring en makreel.  

https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2020/2021-wordt-het-jaar-van-de-otter
https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2020/2021-wordt-het-jaar-van-de-otter
https://www.zoogdiervereniging.nl/doe-mee/werkgroepen/werkgroepen-voor-zoogdiersoorten/calutra
https://youtu.be/Uny7O5q_M34
https://powerpaling.nl/
https://www.goodfish.nl/
https://www.goodfish.nl/
https://www.ravon.nl/
https://powerpaling.nl/nl/
https://powerpaling.nl/nl/
https://www.goodfish.nl/vissoort/paling-europese/
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Steeds meer gif in de natuur 

 
 
Bij onderzoek in begraasde natuurgebieden in Gelderland 
zijn 34 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden. Hoe 
meer bestrijdingsmiddelen er werden gevonden, hoe lager 
het aantal mestkevers was. 
Van de gevonden bestrijdingsmiddelen is inmiddels ruim de 
helft (53%) verboden voor gebruik in de landbouw. Omdat 
in de onderzochte natuurgebieden en bij de grazers geen 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, vindt de aanvoer 
van de gevonden stoffen naar de vegetatie en de mest zeer 
waarschijnlijk via de lucht plaats.  
Van de 34 gevonden stoffen is 51% kankerverwekkend of 
mogelijk kankerverwekkend en 42% hormoonverstorend of 
mogelijk hormoonverstorend (voor zoogdieren). Het betreft 
vooral insecticiden, maar ook fungiciden en een enkele 
herbicide. Van deze groep stoffen zijn chronische effecten 
zeer waarschijnlijk en is er eveneens voor insecten geen 
veilige dosis vast te stellen. 
In de vegetatie zijn op 9 van de 16 locaties insecticiden 
gevonden die de LR50 waarden voor acute schade aan 
geleedpotige testorganismen (insecten en mijten) over-
schrijden. De LR50 waarde geeft de hoeveelheid bestrij-
dingsmiddel per hectare aan, waarbij de helft van het test-
organisme binnen een paar dagen sterft. Ook in de bodem 
zijn diverse zeer schadelijke stoffen voor geleedpotige or-
ganismen gevonden. Met uitzondering van twee afgegra-
ven bodems, zijn de bodems in de onderzochte natuurge-
bieden langs de uiterwaarden sterk verontreinigd met on-
der andere zeer slecht afbreekbare (persistente) bestrij-

dingsmiddelen zoals DDT. Ook de niet-afgegraven uiter-
waarden zijn sterk met dioxines en PCB’s (Polychloorbife-
nyl) vervuild zijn. 
De onderzoekers stellen: “Het lijkt erop dat de onderzochte 
natuurgebieden zich op een kantelmoment bevinden waar-
op de biodiversiteit ernstig bedreigd is als gevolg van in-
waaiende bestrijdingsmiddelen”. 
Beide onderzoekers concluderen dat de gevonden bestrij-
dingsmiddelen de insectenpopulatie met een grote waar-
schijnlijkheid negatief beïnvloeden, en dat vele vluchtige 
bestrijdingsmiddelen onvermijdelijk in natuurgebieden 
terechtkomen. Willen we de natuur beschermen dan die-
nen deze middelen zo snel mogelijk van de markt gehaald 
te worden.  
 

Dijkversterking met kwaliteit 

 
 
Nederland staat voor grote opgaven. Klimaatverandering 
leidt de komende decennia tot zeespiegelstijging, hogere 
piekafvoeren op de grote rivieren en langere periodes van 
droogte. COVID-19 heeft grote gevolgen voor ons sociale 
leven en de economie. En onze bijzondere deltanatuur, die 
van internationale betekenis is, wordt nog altijd bedreigd. 
Op korte termijn zijn slimme bestuurlijke keuzes voor de 
toekomst nodig. In de webinar-reeks Spraakwater praat het 
Wereldnatuurfonds hierover met experts.  
In het eerste Spraakwater webinar van donderdag 5 no-
vember bespraken Bas Roels (Programmamanager Delta en 
Rivieren Wereld Natuur Fonds), Hennie Roorda (vanuit 
Water Natuurlijk heemraad in waterschap Rivierenland) en 
Harm Veenenbos (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
Zuid-Holland) de eerste keuze: gaan we voor sober of kwali-
teit? Duizenden kilometers dijken en waterkeringen moe-
ten aangepakt worden om de effecten van klimaatverande-
ring op te vangen. Hoe kunnen we Nederland veilig houden 
en tegelijkertijd aantrekkelijker en welvarender maken? Is 
investeren in kwaliteit duur, of is sober dijken aanleggen 
juist duurkoop? En welke hobbels moeten we met elkaar 
nemen in beleid, praktijk en cultuur? 
Wat wordt er onder kwaliteit verstaan? Een ecoloog, mor-
foloog, landschapsarchitect kijken ieder vaak anders naar 
een gebied en hebben wellicht andere perceptie voor kwa-
liteit. 
Wat we gezamenlijk verstaan onder kwaliteit 
moeten we nader definiëren met elkaar. Maar 
in ieder geval zouden daar natuur- en milieube-
leidsdoelen onder moeten vallen. De Nationale 

https://www.wecf.org/nl/cocktail-van-bestrijdingsmiddelen-gevonden-in-gelderse-natuurgebieden/
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/zoetwater/webinar-spraakwater-dijken?utm_source=mailnb&utm_medium=email&utm_campaign=webinarzoetwater
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Omgevingsvisie biedt hier al een goed kader voor, de 
breedte en insteek die daar wordt gekozen zou ook door 
moeten werken in een Deltaprogramma en Hoogwaterbe-
schermingsprogramma. 
Een andere interessante invalshoek is om het begrip ‘doel-
matig’ onder de loep te nemen. Dat zou dan niet alleen 
veiligheid moeten omvatten, maar ook natuur en biodiver-
siteit. Water Natuurlijk staat helemaal achter deze gedach-
te, zoals is te zien in deze video met onze heemraad Hennie 
Roorda van waterschap Rivierenland over het belang van 
bloemrijke dijken. En mede dankzij Water Natuurlijk heb-
ben de waterschappen Rivierenland en Vallei en Veluwe nu 
ook het Deltaplan Biodiversiteitsherstel ondertekend. Zie 
hier ook een verslag van een recent webinar van het delta-
plan en de Unie van Waterschappen. 
In de nieuwste publicatie van Flows Productions vind je 
meer informatie over Soberheid en Kwaliteit.  
 

Waterschappen willen beter belastingstelsel  
De waterschappen zijn in de Unie van Waterschappen una-
niem akkoord met de aanpassing van hun belastingstelsel. 
Het voorstel lost een aantal urgente knelpunten op en is 
aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Water-
staat. Als de minister het voorstel overneemt, moet het 
voor de waterschappen mogelijk worden om de lasten voor 
woningbezitters minder hard te laten oplopen in vergelij-
king met die van eigenaren van bedrijfspanden.  
De waterschappen zijn voor de bekostiging van hun taken, 
anders dan gemeenten en provincies, nauwelijks afhanke-
lijk van de rijksoverheid. Het eigen belastingstelsel zorgt 
voor voldoende middelen voor de waterschapstaken. Hier-
mee is het de beste garantie voor waterveiligheid en vol-
doende en schoon zoet oppervlaktewater.  
De laatste jaren zijn burgers steeds meer gaan betalen voor 
het waterschap, terwijl bedrijven en boeren werden ont-
zien. Helaas konden de waterschappen er tot dusverre niet 
toe komen om samen een plan te maken voor een eerlijker 
belastingsysteem.  
Eén van de slechte punten in het huidige belastingsysteem 
is dat huishoudens een steeds groter deel van de water-
schapslasten (watersysteemheffing) zijn gaan betalen. Dat 
komt door de sterk gestegen WOZ-waarde van woningen 
waarop deze belasting is gebaseerd. Omdat de WOZ- 

 

waarde van bedrijfspanden hierbij fors achter is gebleven,  
betalen huishoudens nu al gemiddeld 80% van de totale 
watersysteemheffing. Bij ongewijzigd beleid worden de 
verhoudingen steeds schever.  
Naast Water Natuurlijk heeft bijvoorbeeld ook de  Vereni-
ging Eigen Huis bij de waterschappen op een eerlijker, dui-
delijker en duurzamer belastingstelsel aangedrongen. 
Waterschappen hanteren bij de watersysteemheffing wet-
telijk één belastingtarief voor zowel woningen als bedrijfs-
panden. Voor beide categorieën is de hoogte van deze 
belasting gebaseerd op de WOZ-waarde. De waardeontwik-
keling van woningen en bedrijfspanden loopt jaar op jaar 
echter sterk uiteen, waardoor huishoudens een steeds 
groter deel van de totale waterschapslasten betalen.   
Dit jaar ging de WOZ-waarde van woningen met bijna 9% 
omhoog, terwijl die van bedrijfspanden met slechts 1% 
steeg. Tussen 2015 en 2020 is het verschil zelfs schrijnend 
groot: de WOZ-waarde van woningen steeg in die periode 
met ruim 26%, terwijl de gemiddelde WOZ-waarde van 
bedrijfspanden in diezelfde vijf jaar bijna 3% daalde (bron 
cijfers: Waarderingskamer). 
Door het grote tekort aan woningen zal het verschil in 
WOZ-waarden de komende jaren nog verder oplopen. De 
consequentie van het ééntariefstelsel voor zowel woningen 
als bedrijfspanden, is dat een steeds groter deel van de 
opbrengsten voor de waterschappen wordt betaald door 
huishoudens.  
De Unie van waterschappen heeft nu een voorstel ontwik-
keld met daarin de mogelijkheid voor een tariefdifferentia-
tie binnen de categorie gebouwd. Hiermee wordt de moge-
lijkheid geboden om voor woningen, indien gewenst, een 
ander tarief te hanteren dan voor niet-woningen, zodat 
binnen de categorie gebouwd tot een gelijkmatige lasten-
ontwikkeling kan worden gekomen. Dit voorstel is de laat-
ste weken in alle waterschappen aan de orde gekomen. Een 
zware bedrijfslobby heeft geprobeerd om deze mogelijk-
heid (let wel: geen dwingend advies) uit het voorstel van de 
Unie van Waterschappen te schrappen. Gelukkig zijn de 
waterschappen daar niet in meegegaan.  
Water Natuurlijk hoopt dat de minister van Infrastructuur 
en Water nu snel de wet verandert. En dat de waterschap-
pen daarna snel hun onrechtvaardige belastingsysteem 
gaan veranderen. Dat vraagt overigens om nog veel meer 
maatregelen; lees daarover hier meer. 

 

https://www.waternatuurlijk.nl/water-natuurlijk-alle-regios/rivierenland/water-natuurlijk-webinar-bloemrijke-dijken-op-10-september/
https://www.waternatuurlijk.nl/water-natuurlijk-alle-regios/rivierenland/water-natuurlijk-webinar-bloemrijke-dijken-op-10-september/
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/terugblik-op-het-webinar-voor-de-waterschappen/123
http://soberheidofkwaliteit.flowsproductions.nl/
https://www.uvw.nl/waterschappen-unaniem-voor-aanpassing-belastingstelsel/
https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2020/09/23/13/25/veh-oneerlijk-belastingstelsel-jaagt-waterschapslasten-huishoudens-op#/
https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2020/09/23/13/25/veh-oneerlijk-belastingstelsel-jaagt-waterschapslasten-huishoudens-op#/
https://www.waternatuurlijk.nl/actueelnl/snel-volgende-stap-naar-nieuw-belastingstelsel-waterschappen-nodig/
https://www.waternatuurlijk.nl/actueelnl/snel-volgende-stap-naar-nieuw-belastingstelsel-waterschappen-nodig/


 
 
   

9 

Bron: Vereniging Eigen Huis 

Word nú lid van Water Natuurlijk! 
Ook voor een meer natuurlijk waterbeheer? Word nú lid 
van Water Natuurlijk!  
 

 
 
 
 

Regiobestuur weer bijna op volle kracht! 
Op dit moment hebben we een goed en prettig werkend 
regiobestuur van drie personen. Vanaf volgend jaar zijn we 
twee kandidaat-bestuursleden rijker! Kandidaat; want de 
officiële benoeming moet nog volgen op de eerstkomende 
regionale ledenvergadering (waarschijnlijk voorjaar 2021). 
In de volgende nieuwsbrief zullen we ons voorstellen.  
We vinden een goede betrokkenheid met onze leden be-
langrijk. Ook werken we aan een hechte relatie met de 
groene en recreatieorganisaties in ons gebied, met de frac-
ties en heemraden van Water Natuurlijk in de waterschap-
pen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe, en met 
de provinciale politiek. Een keer per vier jaar zorgen we 
ervoor dat Water Natuurlijk met mooie kandidatenlijsten 
de waterschapsverkiezingen in kan. 
Er is nog plaats voor een extra bestuurslid, bij voorkeur uit 
het gebied van waterschap Rijn en IJssel. Bij Water Natuur-
lijk zijn we allemaal anders. Wat ons bindt is een warm hart 
voor een natuurlijk waterbeheer. Wil je graag je organisa-
tietalent inzetten voor Water Natuurlijk? Neem dan contact 
op met onze voorzitter Rienk Kuiper via WaterNatuur-
lijkMN@gmail.com. 
 
 

Agenda 
 
Webinar Spraakwater – Zijn levende rivieren bevaarbaar? 

Het Wereldnatuurfonds organiseert een webinar over de 
toekomst van de grote rivieren. De Rijn is van internatio-
naal belang voor natuur én scheepvaart. Maar het riviersys-
teem is uit balans. Sinds het vastleggen van de Rijn met 
kribben rond 1870 daalt de rivierbodem door erosie. Hoog 
tijd om het riviersysteem weer in balans te brengen. Hoe 
kunnen natuurinclusieve oplossingen daarbij helpen? Wel-
ke rol spelen ontwikkelingen in de scheepvaartsector? En is 
een levende rivier ook bevaarbaar? Meer info 
donderdag 17 december 11:30-12:15u 
 
 

Natuurlijk Water 
 

  

Redactie:  
Rienk Kuiper 
 
Deze nieuwsbrief automatisch toege-
stuurd krijgen kan via deze link 
 
Bijdragen voor deze nieuwsbrief (ook 
van niet-leden van Water Natuurlijk)  
zijn van harte welkom! 

Contact:  
WaterNatuurlijkMN@gmail.com 
 
Komt de nieuwsbrief in je spambox  
terecht? Neem dan ons mailadres  
WaterNatuurlijkMN@gmail.com op  
in je adressenlijst. 
 

             
       
Steun Water Natuurlijk!  
Doe mee en word lid!  

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2020/09/23/13/25/veh-oneerlijk-belastingstelsel-jaagt-waterschapslasten-huishoudens-op#/
https://www.waternatuurlijk.nl/leden/aanmelden-als-lid/
mailto:WaterNatuurlijkMN@gmail.com
mailto:WaterNatuurlijkMN@gmail.com
http://eepurl.com/diQTkz
mailto:WaterNatuurlijkMN@gmail.com
mailto:WaterNatuurlijkMN@gmail.com
https://www.waternatuurlijk.nl/leden/aanmelden-als-lid/
https://twitter.com/wnmiddennl
https://www.linkedin.com/in/water-natuurlijk-midden-nederland-3942aba8/
https://www.facebook.com/waternatuurlijk.middennederland
https://instagram.com/waternatuurlijkmiddennl

