
 

 

50PLUS Hoofdlijnen programma 2019-2023 

”HART VOOR WATER” 
 

ONZE VISIE OP HET WATERSCHAP WERK: 

• Systeembeheer dijk-, waterveiligheid in kwantiteit, kwaliteit, verdeling en kering. 

• Zuiveringbeheer van gebruikt water, met speciale aandacht voor micro- en nanodeeltjes, 

weekmakers, plastic, medicijnen, drugs en chemie. 

• Circulaire economie door Grondstoffen terugwinning uit gebruikt water, energie via biogas, 

waterstof,, fosfaat, cellulose e.d. 

• Waterschap lasten betaalbaar houden, objectief en meetbaar, de vervuiler betaalt.  

• Veel aandacht, onderzoek en oplossingen  tbv opslag en hergebruik zoet water i.v.m. wegzakken 

veengebieden en ook vanwege de tekorten aan zoet water bij natuurgebieden en landbouw 

gedurende droge periodes. 

• Onkosten Waterschap inzake vervuiling, controle, veiligheid en kwaliteit van 

Waterrecreatiegebieden moeten het liefst 1 op 1 gedekt worden door inkomsten. 

• Dienst- en bedrijfswagens zo snel mogelijk na hun afschrijving en anders binnen 5 jaar vervangen 

door elektrische of door waterstofenergie aangedreven dienst- en bedrijfswagens. 

 

50PLUS staat op het standpunt, dat het Waterschap op een inzichtelijke, financieel en maatschappelijk 

verantwoorde wijze, haar wettelijke kerntaken en beleid moet uitvoeren. 

Omdat de door het Waterschap vastgestelde beleidsmaatregelen door burgers en belangenpartijen niet 

achteraf corrigeerbaar zijn, vindt 50PLUS dat door participatie tijdens het ontwikkelen van beleid en de 

alternatieven, de burgers en deskundigen, gehoord en serieus genomen moeten worden.       

Na besluitvorming en tijdens uitvoering van het beleid en plannen vinden wij dit niet meer gepast.  

 

KLIMAATVERANDERING: 

50PLUS zijn straks  als bestuurders in het Waterschap werkzaam in de wetenschap, dat iedere burger, 

bedrijf, boer, landeigenaar/ beheerder. zich kan beroepen op zijn/ haar rechten. 

Wij als 50PLUS zijn van mening dat hier ook plichten en vertrouwen tegenover moeten staan.  



Het is net als bij een democratie, mijn vrijheid kan ten koste gaan van jouw vrijheid, dus samenlevend 

rekening met elkaar houden.   

Wij vinden dat energieopwekking geen kerntaak voor het Waterschap is, deze moet wel meewerken aan 

een CO2 en energie neutrale bedrijfsvoering, beleid en gedrag. 

Meewerken aan vergunningen voor windmolens en zonnepaneelvelden e.d. In en rond het onbewoond 

gebied, dijken en water waar zij het beheer over hebben. 

Uiteraard moeten deze energiebronnen bij in werking zijnde voldoen aan de wettelijke eisen en normen. 

 

WATERSTIJGING: 

Omdat een teveel aan water vaak voorspelbaar naar het lagergelegen Nederland stroomt, is het de taak 

van Waterschappen om er voor te zorgen dat via opvangbassins en natuurlijke overloopgebieden het zoete 

water als tijdelijke voorraad en verdewling  aanwezig is. 

Deels kan hierdoor de verzakking veengebieden en de verzilting van grond en grondwater worden gestopt. 

De echte oplossing van verzilting grond en grondwater door het stijgende zeewater niveau zal door de 

uitvoering van milieuverdragen en wetgeving internationaal geregeld moeten worden. 

Onvoorspelbare hoeveelheden moeten het liefst op een natuurlijke manier worden opgevangen, door 

hemelwater te scheiden van het rioolsysteem en verstening  bewoonde gebieden van tuinen, paden e.d. te 

beëindigen en alternatieven aan te bieden. 

Ook is het mogelijk door asfalt en beton in woonstraten, ontsluitingswegen, speel- en parkeerplaatsen te 

vervangen door open gevormde stenen, waterdoorlatend en regulerend materiaal via  drainage reguleren. 

Mochten daken door hun ligging ongeschikt zijn voor zonnepanelen, heat pipes e.d., dan is 50PLUS een 

voorstander van vergroening en door natuurlijke vochtregulering het hittebestendig maken van deze 

daken. 

 

BEHEER VAN WEGEN EN VAARWEGEN: 

Dit zijn vaak zaken die via wet- en regelgeving worden geregeld, 50PLUS is voorstander van het voldoen aan 

het VN-verdrag dat vrije toegang tot de Openbare Ruimte en vervoer vanaf en naar je eigen woning of 

gebouw door overheden verplicht stelt. 

In onze bestuursperiode willen wij tezamen met de Rijksoverheid,Gemeentes en Provincie zorgen voor 

veilige voet-, fietspaden en wegen in ons en aangrenzende gebieden. 

De Openbare Verlichting moet daarom ook aan de wettelijke eisen en regels voor ouderen en 

gehandicapten voldoen, het VN verdrag is als hoogste wetgeving leidend. 

Wellicht zijn vrijstaande lichtmasten op plaatsen met hoog risico de oplossing, het voordeel van de 

vrijstaande lichtmasten die voorzien zijn van kokers met zonnepanelen,  is dat de aanleg van een dure 

stroomkabel, niet nodig is. 



Tevens zijn voorzieningen voor ouderen en gehandicapten zoals, gewone en braille verwijsborden, banken, 

rustplekken en accu laadpunten op mooie en/ of interessante plekken gewenst en nodig. 

Snel moeten de scherpe hoeken, kanten, lantaarnpalen e.d. tussen rijweg, voet- en fietspaden verwijderd 

worden, omdat fietsers, voetgangers, ouderen en gehandicapten deze vaak in het donker of slecht weer 

niet zien en kunnen vallen. 

Dit voorkomt risico op schade en bezuinigt tevens enorm bij aanleg of renovatie in de Openbare Ruimte. 

Op redelijke termijn, moet er een oplossing komen voor het gebruik van diesel-, 2 takt- en benzinemotoren 

door motor- en zeilboten, veel uitlaten werken met een waterkoeling en lozen daardoor onder net boven 

of onder water. 

Hierdoor krijg je het effect van veel olie-, koolstof- en nanodeeltjes achterlaten in het water, dit effect blijkt 

ook vaak bij het tanken van brandstof te gebeuren, flinke scheut afwasmiddel en je ziet er niets meer van?! 

Het Waterschap moet mede leiding geven aan het proces, dat elektrisch en/ of op waterstof ombouwen bij 

schepen,net als bij de auto’s, vrachtauto’s enz. door de overheid wordt gestimuleerd en/ of gesubsidieerd. 

 

INDUSTRIE-, LAND-,TUINBOUW-, VEETEELT-,  NATUURGEBIEDEN EN LANDGOEDEREN: 

De bestuurders namens deze belangengroepen in het Waterschap worden niet gekozen of herkozen, dat 

heeft vaak voordelen voor de bestuurders die welgekozen of herkozen worden, doordat de langdurig 

opgedane ervaring en kennis aanwezig blijft. 

Het nadeel voor burgers is dan wel, dat de neiging kan ontstaan, dat hun belangen hierdoor te sterk 

worden vertegenwoordigd. 

Het  personeel van het Waterschap kan en zal gezien bovenstaande, in  samenwerking met het Algemeen 

Bestuur en hun langdurige ervaring en kennis, een belangrijke taak in advisering en uitvoering vervullen. 

50PLUS is een voorstander om in periodes dat een strijdig belang optreedt, zoals bij grote en aanhoudende 

overvloed en/of droogte, het Waterschap zich neutraal en deskundig  opstelt bij opslag en verdeling van 

zoet water, hoor en wederhoor toepast en hierna tezamen prioriteiten zal stellen. 

50PLUS hecht waarde aan onderzoekmogelijkheden en oplossingen om tot andere voedselproducten en 

methode met gesloten watersysteem, stapelkassen en hergebruik schaars schoon zoet water te komen. 

Bij het in m³ meten van zelf opgepompt zoet water, afvoeren in m³ en hergebruik in m³ kan er korting t.o.v. 

Waterschaplasten mogelijk moeten zijn. 

 

GEOTHERMISCHE ENERGIE/WARMTE: 

Omdat bij het gebruik van warmte pompen er 24 uur per dag overlast in geluid en hoog  stroomverbruik en 

het oppompen van warm/ heet water op grote dieptes een risico kan opleveren, moet dit goed via 

boorvergunning,  oppomp vergunning  inclusief terugpompen en controle daarvan in m³ goed worden 

geregeld. 

Hier moet een jaarlijkse vergoeding  aan het Waterschap vanwege de werkzaamheden tegenover staan. 



Wat  er in m³ warm/ heet water/ stoom uit de bodem wordt gehaald moet er ook weer in m³ terug! 

Wij willen nl. geen 2e Groningen probleem, omdat provincies geen kennis mijnbouw meer hebben en het 

Waterschap het risico van scheuren en vervuiling in bodem, oppervlakte- , grond-  en drinkwater door 

diepteboringen en hetgebruiken van geothermische energie mede dragen. 

Hiervoor moet de wetgeving en verzekering  ten gunste van Waterschap worden aangepast.  

 

WEEKMAKERS, FIJNSTOF, MICRO EN NANODEELTJES: 

Het Waterschap heeft in de praktijk steeds meer te maken met het dumpen van chemie- en drugsresten in 

de grond, lucht, grond- en oppervlaktewater, niet alleen illegaal, bij een fout ook door professionele 

bedrijven en burgers. 

Het Waterschap moet hiertegen samen met de Rijksoverheid, de Provincie en Gemeenten technieken en 

vergoedingen ontwikkelen om de onkosten van het dumpen, opruimen, de opslag, het vervoer en 

deskundig vernietigen hiervan te vergoeden. 

Pas nu realiseren de burgers en bedrijven zich, dat veel producten die zij op de markt brengen of kopen, 

verpakt zijn in plastic, bestaan uit weekmakers, micro- en nanodeeltjes  waarvan deze laatste slechts 1 

miljoenste deel van 1 mm groot zijn. 

Nanodeeltjes zijn zelfs al in drinkwater geconstateerd, de reden is simpel in veel cosmetica, tandpasta enz. 

zijn deze deeltjesalverwerkt of als hulpmiddel om het product beter te laten werken. 

Ook pesticiden, medicijnen, plastic, weekmakers, door het wassen van synthetische kleding, slijtage van 

banden, remstof en uitlaatstoffen die niet door katalysator worden tegengehouden komen via hemelwater, 

de lucht, de grond en grondwaterals gebruikt water bij het Waterschap terecht en vragen om oplossingen. 

Alle voorgenoemde delen en deeltjes komen al voor in zee- en zoet water, wij willen onderzoeken of een 

nieuw soort verwijderingsbijdrage zal bijdragen uit het uit de markt halen van deze foute producten. 

  

Voor het milieu, duurzaamheid, de toekomst van burgers, onze kinderen en kleinkinderen vragen wij om 

onderzoek,  oplossingen en prioriteiten in uitvoering  die samen met de Provincie en het Waterschap voor 

U opgepakt gaan worden. 

Milieudefensie stelt in hun november 2018 magazine, “Dat nanodeeltjes het asbest probleem van de 

toekomst is”. 

Er is en blijft altijd 1 principe voor 50PLUS bestuurders, meetbaar en objectief, de vervuiler betaalt of gaat 

betalen. 

 

50PLUS wil in dit Waterschap niet bekend staan als “wereldverbeteraars”, maar kan en wil gezien hun 

verantwoordelijkheid, ervaring en  kennis, tezamen met het personeel, medebestuurders in het 

Waterschap en uiteraard met U werken aan een gezonde verhouding tussen baten en lasten in de 

bedrijfsvoering Waterschap. 



Wij sluiten in de participatie niemand uit, beter een “out of the box” idee of alternatief, dan geen idee. 

Met dank voor het lezen van ons programma, stem op 50PLUS Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 

Dit verkiezing programma is U aangeboden namens al degene die op onze kieslijst staan. 

Rob van den Hoek  50PLUS lijsttrekker op plek 1, verkiezing Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. 

20  maart 2019 

 

 


