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Het CDA kan zich goed vinden in de invulling die het DB geeft aan de in het coalitieakkoord
uitgezette lijnen. Wij zien de invulling hiervan, beschreven in het collegeprogramma, stap
voor stap concretere vormen aannemen. Het CDA beoordeelt het beleid op basis van 4
kernbegrippen die de basis van de CDA politiek vormen:
•
•

•
•

Rentmeesterschap verwijst naar een duurzame beheersing van water, waarbij
consequenties of kosten niet op volgende generaties worden afgewenteld.
Gespreide verantwoordelijkheid verwijst naar het bestaan van het waterschap in
samenhang met andere bestuursorganen en de decentrale, regionaal betrokken
plaats die zij daarbij inneemt.
Gerechtigheid verwijst naar de transparante en rechtvaardige houding waarmee alle
belanghebbenden worden bejegend.
Solidariteit verwijst naar de inachtneming van ieders belangen, waarbij rekening
wordt gehouden met draagkracht van mensen.

Zo herkennen wij ons in de gekozen lijn van verantwoord omgaan met
gemeenschapsgelden en doelmatig investeren, een terugkerend item bij de verschillende
genomen en te nemen investeringsbeslissingen. Voorbeelden hiervan zijn een zeer beperkte
verhoging van de waterschapslasten (volgens de vastgestelde tariefontwikkeling) en de
verschillende meevallers uit aanbestedingstrajecten op basistaken. Wij vinden het een
uitdaging om een goede balans te vinden tussen enerzijds zuinig omgaan met geld en, naast
onze kerntaken, een ambitie te realiseren op het gebied van duurzaamheid en recreatief
medegebruik.
Wij constateren dat het onderwerp duurzaamheid regelmatig prominent terugkomt.
Voorsorteren op klimaatontwikkelingen en streven naar "energie" neutraal en/of
klimaatneutraal. Wij vinden het belangrijk dat daarbij ook voorop blijft staan dat
duurzaamheid geen doel op zichzelf is maar een kwestie van het op een verantwoorden
wijze omgaan met de kerntaken waar je als waterschap voor staat. Je moet als waterschap
je taak als rentmeester serieus nemen zowel voor het heden als voor de toekomstige
generaties, wentel je lasten niet af op toekomstige generaties! Vanuit deze gedachte willen
wij hierbij als CDA fractie dan ook de oproep doen aan dit bestuur om eens gezamenlijk te
kijken of we doelstellingen of credo's voor de langere termijn kunnen formuleren, dus voor
na onze bestuursperiode: "Besturen is immers vooruitzien!".
Samen moet je het doen, samen moeten we klussen klaren. Samen zijn we dan ook
verantwoordelijk voor de wereld van morgen! We willen het belang benadrukken van een
inhoudelijke samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen. De goede ontwikkelingen op de
geschikte plaatsen, waarbij water sturend is. Daarvoor is een intensieve samenwerking met
gemeenten en provincies nodig. Maar ook samen met maatschappelijke organisaties en
ingelanden waarbij we ook een beroep doen op de "eigen kracht" van deze partijen om ook
bij te dragen aan het bereiken van de doelen.
Iedereen draagt bij naar eigen kunnen en in dit licht prijzen wij dan ook het beleid van
kwijtschelding voor diegenen die voldoende kapitale draagkracht missen. Dit is in onze
ogen niet alleen een vorm van solidariteit maar ook een kwestie van fatsoenlijk bestuur.
Fatsoenlijke bestuurders zijn zich namelijk bewust van hun maatschappelijke positie en de
positie van het waterschap in de maatschappij.

Vanuit deze gedachte willen wij dan ook aandacht blijven vragen voor het breed
uitdragen van nut en noodzaak van het waterschap. Dit kan niet alleen d.m.v. goede
voorlichting maar bijvoorbeeld ook door het stimuleren van "recreatief medegebruik". Dit
laatste levert bij mensen positieve associaties op en vergroot bovendien de kennis over het
waterschap en haar taken. Hiervoor liggen kansen in het landelijke gebied en meekoppelen
met bij voorbeeld leader. Maar ook in en om de steden waar te denken is aan kansen voor
een combinatie van berging en recreatief medegebruik en hierbij inspelen op toekomstige
hittestress. Op het gebied van recreatief medegebruik missen wij een expliciete benoeming
en uitwerking. Wij willen het DB dan ook nogmaals oproepen hier duidelijk en herkenbaar
beleid op te formuleren.
Ik wil nog enkele kernpunten uit het coalitieakkoord noemen, die nu in de begroting een
plaats hebben gekregen:
- De wateroverlast en de lessen uit Kockengen. Er wordt slagvaardig opgetreden met
maatregelen om herhaling te voorkomen, maar er zijn meer van dergelijke locaties in ons
waterschapsgebied. Daar moeten we ook voortvarend mee aan de slag.
- De waterkwaliteit en de doelen uit de Kaderrichtlijn water. Hier zijn goede stappen mee
gemaakt, maar er ligt nog een behoorlijke opgave om uiteindelijk alle maatregelen voor 2027
gerealiseerd te hebben.
- Verder het veenweidegebied en de bodemdaling. Als waterschap hebben we een
belangrijke rol om het westelijke veenweidegebied, met zijn eeuwenoude historische
verkaveling, als aantrekkelijk en economisch duurzaam gebied voor de toekomst veilig te
stellen. Dat zal niet vanzelf gaan, maar het is een uitdaging om dit met een duurzaam
watersysteem tegen maatschappelijk acceptabele kosten te realiseren. Dit zal alleen kunnen
met innovaties waar we bij voorbeeld bij het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld kennis
mee hebben gemaakt.
Tot slot: Wat het CDA betreft hebben we de opdracht te zorgen voor een watersysteem
dat we met een gerust hart kunnen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen,
dat een stukje veiliger en duurzamer is dan we het hebben ontvangen als deze
generatie. En wat ons betreft zijn we op de goede weg als HDSR.

