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Laat van je horen
in jouw waterschap: 
je kunt nu nog kiezen!

Water is van levensbelang. Voor alle vormen van leven op Aarde. Ook in ons land is water  

de thuisbasis van prachtige soorten dieren, insecten en planten. Maar het gaat niet goed met 

de kwaliteit van het water. Nederland heeft zelfs de slechtste waterkwaliteit van Europa.  

Het aantal verschillende soorten planten en dieren (de biodiversiteit) wordt hierdoor minder. 

En onze volksgezondheid komt erdoor in gevaar. Willen we onze omgeving leefbaar houden, 

nu en in de toekomst? Dan moeten we natuurvriendelijke waterplannen maken.
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Ander waterschap
Het gedrag van mensen veroorzaakt schade aan de 

natuur en het milieu. Zoals verandering van het klimaat. 

Daling (verzakking) van de bodem. De kust die steeds 

zouter wordt (verzilting). En verspilling van water  

en grondstoffen. De Partij voor de Dieren wil dat  

waterschappen actief ingrijpen. Hoe? Bijvoorbeeld 

door gemeenten te helpen met het afkoppelen van 

regenpijpen. Regenwater stroomt dan niet meer in het 

riool. Of door het aanleggen van plekken om (regen)

water op te vangen: in de bodem of in sloten, beekjes, 

rivieren, meren en plassen. Waterschappen moeten 

dus meer taken krijgen. In het belang van dieren,  

natuur en milieu.

Schoon en zuiver water
Nederland is een echt waterland. Maar grondwater  

en water in sloten, meren en rivieren zijn vervuild.  

Door zwerfafval, landbouwgif, resten van medicijnen, 

afvalstoffen uit fabrieken en mest. Planten en dieren 

sterven hierdoor uit. Ons drinkwater komt in gevaar.  

En steeds meer delen van ons land drogen uit. 

Schoon en zuiver water is nodig om de natuur te laten 

herstellen. En de biodiversiteit weer te laten toenemen. 

Dat kan door oevers, dijken en waterkanten natuurlijker 

in te richten. Bijvoorbeeld door er planten op te laten 

groeien. Dat trekt uiteindelijk nieuwe dieren, insecten 

en andere planten aan. 

Veiligheid
Door verandering van het klimaat stijgt de zee. Te veel 

water zorgt voor problemen. Daarom is bescherming 

tegen overstromingen erg belangrijk. Maar te weinig 

water is ook niet goed. Want droogte veroorzaakt 

bijvoorbeeld scheuren in dijken en kades. Daarnaast 

zorgen waterkeringen zoals sluizen en gemalen nog 

voor andere problemen: vissen kunnen er niet langs. 

De Partij voor de Dieren wil daarom dat waterkeringen 

aangepast worden. Zodat vissen van het ene water 

naar het andere water kunnen zwemmen.

Vervuiling
De vee-industrie veroorzaakt veel milieuproblemen. 

Het vormt een gevaar voor de kwaliteit van ons water. 

Want megastallen zorgen voor een overschot aan mest. 

En daardoor veel uitstoot van gassen die slecht zijn 

voor het milieu (zoals ammoniak en broeikasgassen). 

De grootste vervuilers van onze natuur moeten daarom 

ook meer gaan betalen. Zoals fabrieken en energie- 

centrales. En waterschappen moeten meewerken aan 

een gezonde, duurzame landbouw in de regio. 

Actie
We moeten nu samen in actie komen, voordat het te 

laat is. Nu samen zorgen voor duurzaam waterbeheer 

en natuurlijkvriendelijke waterplannen. Positieve  

veranderingen en oplossingen die goed zijn voor dier, 

mens én planeet. Op een vredelievende, groene  

manier. 
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Waarom zijn er verkiezingen voor de waterschappen?

Waterschappen hebben nu nog één taak: het waterbeheer in Nederland. Ze moeten bijvoorbeeld zorgen 

voor voldoende water. Voor schoon water. En ons land beschermen tegen overstromingen. Ze werken  

hierbij samen met Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. In ons land zijn  

21 waterschappen. Elk waterschap is verantwoordelijk voor het water in hun regio. Bijvoorbeeld voor  

kanalen en rivieren in een bepaald gebied. 

Kiezen leden waterschap

Waterschappen zijn - net als gemeenten en provincies - overheden met een bestuur. Elke 4 jaar kiezen we 

nieuwe vertegenwoordigers in het bestuur van een waterschap. Maar er zijn ook vaste leden, zoals boeren, 

bedrijven en natuurorganisaties. Dat moet anders, vindt de Partij voor de Dieren. Alle leden van het  

algemeen bestuur van een waterschap moeten voortaan gekozen worden. 

• Wil je meer informatie over het werk van de waterschappen? Kijk dan op waterschappen.nl.

Laat van je horen:  
je kunt nu nog kiezen!

Kies Partij voor de Dieren 
in jouw waterschap.
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Hoofdstuk 1
Goed waterbeheer
Onze plannen voor meer groen en blauw
Wat het allerbelangrijkste is bij waterbeheer? Zorgen voor een goede kwaliteit van het water. Dat is van  

levensbelang voor mensen, dieren en planten. We moeten daarom betere waterplannen maken. Duurzame 

plannen voor een duurzaam natuurbeleid. De Partij voor de Dieren wil dat alle waterschappen in Nederland zich 

inzetten om de natuur te helpen. Met betere verbindingen tussen natuurgebieden. En een betere bescherming 

van de waterkwaliteit.

Verbind natuurgebieden met elkaar

Natuur kan in Nederland meer en beter met elkaar 

worden verbonden. Bijvoorbeeld dankzij wateren en 

oevers. Dat versterkt de biodiversiteit. Want planten 

en dieren krijgen dan meer ruimte. En ze kunnen zich 

makkelijker verplaatsen van het ene gebied naar het 

andere gebied.

Bescherm en verbeter de waterkwaliteit 

Mest in de vee-industrie vervuilt het (grond)water. 

Door uitstoot van gassen die terechtkomen in het  

water (zoals ammoniak en broeikasgassen).  

Of door het uitrijden van mest over landbouwgrond. 

Waterschappen moeten hier iets tegen doen. Anders 

halen we ook de Europese doelen voor schoon en 

gezond water in 2027 niet (Kaderrichtlijn Water).

Zorg voor een hoger waterpeil  

(en voorkom bodemdaling)

Waterschappen houden het waterpeil nu op veel  

plekken laag. Want dat is goed voor de landbouw en 

voor gebieden met veel woningen. Maar hierdoor 

verzakt en daalt de bodem. Waardoor het waterpeil 

uiteindelijk weer naar beneden moet. Een laag  

waterpeil is niet goed voor de natuur. In veenweide- 

gebieden zorgt het bijvoorbeeld voor extra uitstoot 

van broeikasgassen. Het waterpeil moet dus omhoog. 

En landbouw moet zich aanpassen aan de stand van 

het water. Niet andersom.

Voorkom uitdroging van de natuur

Droge periodes zorgen voor het uitdrogen van de 

natuur. Ook al regent het steeds vaker en harder. 

Waterschappen moeten oplossingen bedenken om 

(regen)water op te vangen en te bewaren. Zodat we 

dat water kunnen gebruiken voor dieren en planten in 

droge periodes.

Meer duurzame kades, dijken en oevers

Veel kades, dijken en oevers in Nederland zijn harde 

waterkeringen. Bijvoorbeeld van beton of staal. Dat is 

slecht voor het waterleven. Er moeten meer groene, 

duurzame keringen komen. 

Diervriendelijker onderhoud van waterkeringen

Onderhoud aan waterkeringen is belangrijk. Maar 

elk waterschap moet waterkeringen diervriendelijk 

onderhouden. En bijvoorbeeld voorkomen dat dieren - 

zoals de beschermde bever - worden gedood.  



8 Verkiezingsprogramma Waterschapsverkiezingen 2023



 Verkiezingsprogramma Waterschapsverkiezingen 2023  9

Hoofdstuk 2  
Meer dierenrechten 
Onze plannen om dieren beter  
te beschermen

Alle dieren moeten vrij zijn en leven zoals ze dat willen (naar hun aard). Ook dieren die in en rond het water leven, 

zoals vissen en muskusratten. De Partij voor de Dieren wil dat waterschappen meer rekening houden met álle 

dieren. En ze beter beschermen. Niet alleen bij het onderhouden van waterkeringen. Ook bij het aanleggen van 

nieuwe kades, dijken en oevers. We laten dieren voortaan dus met rust.

Dijken, kades en oevers blijven fijne plekken  

voor dieren 

De mens mag geen overlast veroorzaken voor dieren. 

Ook bij het waterbeheer. Sommige dieren leven op 

en rond waterkeringen, dat is hun leefomgeving.  

Waterschappen nemen maatregelen om schade aan 

waterkeringen door dieren te voorkomen. Maar het  

doden van dieren is hierbij geen oplossing. Ook het 

jagen op dieren niet.

Laat vissen leven zoals ze dat willen

Als vissen goed kunnen leven, is dat ook goed voor 

de kwaliteit van het water. Waterschappen verbieden 

daarom hengelen: het vangen van vissen als hobby. 

Ook zorgt elk waterschap voor een betere doorstroom 

bij waterkeringen. Zodat miljoenen vissen, krabben 

en kreeften niet meer worden gedood in sluizen en 

gemalen.

Zet geen (onderwater)dieren uit

Het klinkt misschien goed: dieren uitzetten in het water 

als er ergens te weinig van zijn. Maar dat is niet goed 

voor de balans in de natuur. We moeten de natuur niet 

verstoren.
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Hoofdstuk 3
Een gezonde planeet
Onze plannen voor een leefbare Aarde 
voor alle bewoners

De Aarde is prachtig en van levensbelang: voor elke vorm van leven. Maar onze planeet warmt op door  

broeikasgassen en het gebruik van gif. Mensen vernietigen de natuur. Terwijl we juist zuinig moeten zijn op 

alle natuurlijke rijkdommen van de Aarde. De Partij voor de Dieren wil de Aarde leefbaar houden. Een gezonde 

planeet voor alles en iedereen. Tijd voor andere keuzes dus. Ook door de waterschappen. We kunnen niet meer 

doorgaan zoals we deden. 

Versterk de biodiversiteit en het klimaat

Er is vervuiling van de natuur door stikstof  

(stikstofcrisis). Er zijn steeds minder verschillende  

soorten planten en dieren (biodiversiteitscrisis).  

En de Aarde blijft opwarmen door broeikasgassen en 

het gebruik van gif (klimaatcrisis). We moeten deze 

problemen snel aanpakken en oplossen. Door op een 

andere manier te denken. En de huidige manier van 

denken - waardoor de problemen zijn ontstaan -  

te veranderen. 

Verbeter de wereld: begin bij het waterschap

Samen met de waterschappen maken we vanaf nu  

betere keuzes. Duurzame keuzes die bijdragen aan  

een duurzame wereld waar mensen en dieren goed  

samenleven. Aan een plek met aandacht voor het wel-

zijn van dier, mens én planeet. We willen een gezonde 

planeet. Voor iedereen die nu leeft. En generaties na 

ons.

Wek energie duurzaam en diervriendelijk op

We moeten nu omschakelen naar duurzame energie. 

En energie veilig en dichtbij opwekken. Met respect 

voor mens, dier en natuur. Duurzame energiebronnen 

worden de enige bronnen van energie: zonne-energie 

of windenergie. In 2030 zijn waterschappen energie-

neutraal: dan wekken ze net zo veel energie op als ze 

gebruiken.

Hergebruik grondstoffen

Ons afvalwater zit vol bruikbare grondstoffen. We  

moeten deze stoffen uit het water filteren en  

hergebruiken.
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Hoofdstuk 4
Een prettige leefomgeving
Onze plannen voor een gezonde 
en veilige omgeving

Water bepaalt hoe we Nederland indelen. Want mensen wonen het liefst op plekken waar het droog is.  

We beschermen mensen en (wilde) dieren daarom tegen overstromingen. Maar de Partij voor de Dieren wil  

iedereen ook beschermen tegen ongezond water. En tegen een tekort aan water. Waterschappen moeten  

provincies en gemeenten helpen bij het maken van duurzame keuzes.

Bescherm Nederland tegen stijging van het zeewater 

Nederland ligt lager dan de zee. Toch proberen we  

ons goed te beschermen tegen wateroverlast. Daar 

staan we ook om bekend in de rest van de wereld. 

Maar door verandering van het klimaat wordt dat 

steeds moeilijker. Er zijn bijvoorbeeld vaker dagen met 

zware neerslag (regen). En het water in rivieren staat 

soms te hoog en soms te laag. De waterschappen  

moeten daarom op meer plekken zorgen voor opvang 

van regenwater.

Zorg voor schoon water

Vervuild water is slecht voor de volksgezondheid.  

Maar ook voor de gezondheid van dieren. Grondwater 

en water in sloten, meren en rivieren moet schoon zijn. 

Dat is goed voor de biodiversiteit en goed voor ons 

drinkwater.

Recreatie mag alleen als het de natuur niet schaadt  

Natuur is vooral de leefomgeving van dieren en  

planten. Toch is het ook goed als mensen kunnen  

genieten van natuur en wilde dieren. Recreatie  

- ontspannen in de natuur - mag alleen op plekken  

waar het geen schade aan de natuur veroorzaakt.

Geef meer voorlichting over water

Waterschappen weten veel over water. Over de  

gevolgen van watervervuiling. Over de gevolgen van 

klimaatverandering. Waterschappen moeten hierover 

meer kennis en informatie delen. Bijvoorbeeld op  

scholen.
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Hoofdstuk 5
Waterschap in de toekomst
Onze plannen voor meer betrokkenheid 
van alle inwoners

Water is belangrijk: voor ons allemaal, niet alleen voor boeren. Toch hebben veel boeren een vaste plek in de 

waterschappen. Dat moet veranderen. De Partij voor de Dieren wil dat alle inwoners zich betrokken voelen bij het 

werk van de waterschappen. Ook betalen de grootste waterverbruikers en watervervuilers voortaan het meest 

om water schoon te houden. Dan blijven de kosten voor anderen laag.

Betrek alle inwoners bij de waterschappen

Het werk van een waterschap treft ons allemaal. Het is 

belangrijk voor mensen in het buitengebied, maar ook 

voor mensen in de stad. Iedereen moet invloed kunnen 

uitoefenen op het werk van de waterschappen.

Een goede werkgever

Elk waterschap moet een goede, veilige werkgever zijn. 

Een werkgever die racisme en discriminatie tegengaat. 

Maar ook een werkgever die zich inzet voor plantaardig 

en biologisch voedsel uit de eigen regio. Bijvoorbeeld 

voor medewerkers tijdens de lunch.

Laat verbruikers en vervuilers betalen

Er komt een beter, eerlijker systeem om te betalen voor 

de waterschappen (waterschapsbelasting). Nu betaalt 

elke inwoner van Nederland nog een vast bedrag (per 

bewoner van een huishouden). Voortaan betaal je voor 

het water dat je verbruikt. Dan betalen de grootste 

verbruikers en vervuilers het meest. Zoals de landbouw 

en de industrie.

Houd rekening met dieren, natuur en milieu

Boeren hebben vaak een belangrijke stem in de  

waterschappen. Het gevolg? Het waterpeil blijft laag, 

want dat is goed voor de landbouw. Veel planten en 

dieren zijn hiervan het slachtoffer. Dat moet anders.  

De invloed van boeren en bedrijven op de waterschap-

pen moet kleiner worden. 

Werk samen met andere landen

Nederland heeft veel kennis van water. En van het  

beschermen van ons land tegen overstromingen.  

Waterschappen moeten deze kennis delen. En meer  

samenwerken met andere landen. Want water houdt 

zich niet aan landsgrenzen. Is de kwaliteit van het  

water in het ene land slecht? Dan heeft dat ook  

gevolgen voor andere, omringende landen.

Beveilig watersystemen goed

Veel watersystemen zijn digitaal. Het openen of sluiten 

van sluizen bijvoorbeeld. Waterschappen moeten deze 

systemen goed beveiligen. En voorkomen dat ze het 

doelwit worden van een online aanval.




