
Geacht bestuur, 

 

Ik heb de eer en het genoegen u namens Water Natuurlijk, Partij van de Arbeid, Geborgd Ongebouwd 

en de ChristenUnie het coalitieakkoord te mogen aanbieden, dat als titel heeft meegekregen “door 

water verbonden”. Alvorens op de inhoud in te gaan wil ik eerst het gevolgde proces toelichten.  

 

Na een gesprek tussen de dijkgraaf en de fractievoorzitters op 26 maart jongstleden, waarin ik namens 

mijn fractie heb voorgesteld om gebruik te maken van een onafhankelijk procesbegeleider, mevrouw 

Ina Middelkamp, zijn er op 27 en 28 maart verkennende gesprekken geweest tussen de fractie van 

water Natuurlijk en alle overige fracties. Doel van deze gesprekken was het verkennen van de 

standpunten van de verschillende partijen en de mogelijkheid om in een vruchtbare coalitie samen te 

werken.  

In een gesprek op 30 maart zijn alle partijen gelijktijdig op de hoogte gebracht met welke drie partijen 

verdiepende gesprekken zouden plaatsvinden. 

Vervolgens vonden op 1 april afzonderlijke gesprekken plaats met alle beoogd coalitiepartners. Het 

doel van deze gesprekken was te toetsen of de beoogd coalitiepartners de samenwerking met de 

genoemde partijen zagen zitten. Die gesprekken gaven vertrouwen om op de ingeslagen weg voort te 

gaan. De overige partijen hebben op dinsdagochtend 2 april een bericht van de procesbegeleider 

ontvangen dat de beoogde coalitie bestaande uit Water Natuurlijk, PvdA, Geborgd Ongebouwd en de 

ChristenUnie verder in gesprek gingen om te komen tot een coalitieakkoord. 

 
Vanaf 2 april zijn er gedurende twee weken door de onderhandelaars van de vier coalitiepartijen 

meerdere gesprekken gevoerd over de wijze van samenwerking, en over de thema's die in een 

coalitieakkoord aan de orde zouden moeten komen. Vanzelfsprekend is daarbij ook gesproken over de 

financiële gevolgen van de voornemens van de coalitiepartijen. Op 16 april is het akkoord in concept 

vastgesteld. 

De tekst van het concept is vervolgens gezonden aan alle partijen in het algemeen bestuur en zij 

hebben op 18 april de gelegenheid gekregen om daarover verhelderende vragen te stellen en 

aanvullingen of suggesties aan te dragen. Deze ronde heeft geen aanleiding gegeven om de tekst van 

het coalitieakkoord inhoudelijk aan te vullen.  

 

Dat brengt ons tot vandaag.  

 

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen, met voldoende ruimte om in te spelen op nieuwe 

ontwikkelingen. De bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen, en vervulling van de maatschappelijke functies (zoals een goede infrastructuur en 

natuurbelangen, maar ook economische belangen zoals recreatie, of water voor bedrijven en 

landbouw) maken integraal deel uit van onze kerntaken. Wij zijn daarbij bereid een actievere houding 

aan te nemen en beperkte risico’s te nemen waar het gaat om innovatieve pilots of experimenten.   

 

Het coalitieakkoord benoemd daartoe de volgende visie: 

 
Hunze en Aa’s is een actief participerend waterschap, dat zorgt voor veiligheid, schoon en voldoende water en 

dat deze taken uitvoert in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische 

kwaliteit van het watersysteem. Wij zetten in op de vervulling van maatschappelijke functies van watersystemen. 

 

 

Op de volgende elementen willen we de komende bestuursperiode inzetten danwel zwaarder inzetten, 

waarbij wij hopen dat ook de overige fracties in dit bestuur dit kunnen en willen onderschrijven : 

Allereerst veiligheid: 

- Veiligheid staat voor ons voorop. Onze zeekering en regionale keringen voldoen tijdig aan de 

normen; 

Dan Veenoxidatie: 



- Wij vinden dat het stand-still beginsel dat wij thans hanteren voor veenoxidatiegebieden geen 

duurzame oplossing is. We zoeken met alle betrokken actoren naar concrete maatregelen. We spreken 

de provincies hierop aan.  

Bodemdaling door mijnbouwactiviteiten: 

- Wij zijn van mening dat de veroorzaker betaalt voor de consequenties van 

mijnbouwactiviteiten; plannen moeten kritisch beoordeeld worden op gevolgen voor het 

watersysteem, en dan niet alleen voor de korte termijn maar vooral voor de lange termijn. Waarbij we 

voorkomen dat er op de toekomstige generaties wordt afgewenteld; 

- Voor kleine wateren die aanvoeren op KRW-wateren willen we maatregelen zoals 

akkerranden stimuleren om uitspoeling en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 

te beperken; 

- We willen als waterschap een actieve partner zijn bij natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit 

en akkerranden;  

- We bevorderen innovaties die de waterkwaliteit verbeteren, met speciale aandacht voor 

innovaties op rwzi’s. Daarbij nemen we zelf initiatief; 

- We streven er naar om 100% energieneutraal te worden, en daarnaast zullen we de komende 

jaren ook verder inzetten op CO2-neutraliteit van het waterschap. We nemen ook actief deel aan de 

invulling van het Klimaatakkoord; 

- We stellen in de komende periode jaarlijks € 1 miljoen extra beschikbaar voor 

duurzaamheidsmaatregelen (incl. energie en innovatie); 

- We nutten kwaliteit en maatschappelijke functies van het watersysteem uit (denk aan 

recreatief medegebruik en cultureel erfgoed); en we vinden dat ons Cultureel (water) erfgoed goed 

bereikbaar en goed onderhouden moet zijn; 

- In het kader van waterbewustzijn willen we laten zien wat we doen; 

- We bereiden ons voor op de steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij; 

- We onderzoeken of we verder gaan met (een vorm van) rekenkamerfunctie of rekenkamer .  

- Wij staan op het standpunt dat in de huidige bestuursperiode een fusie met Noorderzijlvest niet 

aan de orde is. 

 

Samenvattend willen wij een betrouwbaar, zichtbaar en ambitieus waterschap zijn, zichtbaar en 

aanspreekbaar voor partners en publiek. We denken in mogelijkheden, stimuleren innovatieve en 

duurzame ontwikkelingen en stralen dit uit naar onze omgeving.  

 

Ik wil tot slot nog een kort woord van dank uitbrengen aan Ina Middelkamp. Ina heeft, in eerste 

instantie op verzoek van Water Natuurlijk, en daarna in opdracht van de vier coalitiepartijen,  als 

onafhankelijk procesbegeleider belangeloos bijgedragen aan de totstandkoming van het 

coalitieakkoord. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor, en zullen haar straks, na beëindiging van het 

formele gedeelte van deze avond, nog uitgebreider bedanken.  

 

Tot zover mijn inbreng voorzitter, 

 

Ik bedank de aanwezige leden van het bestuur voor hun aandacht! 

 


