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Anders kiezen
Wij zijn de ChristenUnie in het waterschap Drents Overijsselse Delta. Het is in 
Nederland wettelijk zo geregeld dat het waterbeheer - de zorg voor droge voeten, 
schoon en voldoende water – is opgedragen aan waterschappen. 
Vierjaarlijks, gelijk met de Provinciale Statenverkiezing, wordt een deel van het 
bestuur gekozen door de inwoners uit het waterschap. Aan die verkiezing doet de 
ChristenUnie uit overtuiging mee. Geloof krijgt zo ook stem in de waterschappen.

We leven in een vrij, democratisch land waar veel te kiezen valt, passend bij verschil-
lende overtuigingen. De Christen Unie maakt vaak andere keuzes dan anderen.

  Anders, omdat wij het als onze opdracht zien om verantwoord om te gaan met 
de schepping.

  Anders dan keuzes uit het verleden, omdat de maatschappij is veranderd door 
intensivering, industrialisatie en digitalisering.

  Anders, omdat als gevolg van de opwarming van de aarde drastische keuzes 
gemaakt moeten worden.

  Anders, omdat wij het waterbelang in een breed perspectief willen en kunnen 
zetten.

Over die onderwerpen leest u in dit kernprogramma ‘’Anders Kiezen”. 
We hebben ook een landelijk verkiezingsprogramma waarin we ingaan op een breder 
palet aan onderwerpen. (www.christenunie.nl)

Nederland drijft letterlijk en fi guurlijk op water. Zonder water zou er geen leven zijn.  
Bij de schepping heeft God ordening aangebracht en zich daarbij eerst gericht op 
planten en dieren. Daarna was de aarde klaar voor de schepping van mensen.
Als ChristenUnie zien we het beheer van Gods schepping als onze opdracht en op 
basis daarvan nemen wij bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

Dat leidt tot herkenbaar rentmeesterschap. De mens en zijn behoefte zien wij niet 
als de maat der dingen! Soms maak je dezelfde keuze als anderen, maar met een 
andere motivatie en een andere afweging. Soms ga je een stap verder dan anderen. 
En maak je andere keuzes in het zoeken naar balans tussen economie en ecologie, 
tussen welvaart en welzijn, tussen benutten en beschermen. 



1 
Anders omgaan 

met mensen
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  Waterschappen hebben als overheid een voorbeeldfunctie en moeten zich 
ruimhartig inzetten bij de uitvoering van de participatiewet, door mensen met 
beperkingen of andere vormen van afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te 
nemen.

   In aanbesteding van werkzaamheden willen we dat de waterschappen gebruik 
gaan maken van de mogelijkheden die ‘Social Return on Investment’ biedt. Dit 
betekent dat we van aannemers en leveranciers verwachten dat ze maatschap-
pelijk verantwoord handelen.

   Wij willen het bestaande kwijtscheldingsbeleid van de waterschapsbelastingen 
handhaven.

   De gevolgen van de klimaatverandering kunnen op korte termijn voor een aantal 
rivierdelta’s groot zijn. Daarom delen we onze kennis en vaardigheden nationaal 
en internationaal.



2 
Andere keuzes voor 

watersysteembeheer
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Veel van de uitdagingen waar de waterschappen voor staan, hebben betrekking op 
het watersysteem. We vinden het van belang dat oplossingen voor grote uitdagingen 
integraal worden aangepakt. De ChristenUnie wil meer en meer op zoek naar gebied 
overstijgende  systeem- en stroomgebied oplossingen. 

   In de project overstijgende verkenning voor de Vecht wordt gezocht naar alterna-
tieven voor verhoging en versterking van de keringen. Wij willen die oplossingen 
een serieuze kans bieden.

   Een grotere sponswerking in het hele watersysteem. Hiermee bedoelen we meer 
water vasthouden en bergen, meer organische stof in de bodem en hogere 
grondwaterstanden in het voorjaar. Dit levert minder verdroging, minder droog-
teschade en lagere afvoerpieken op. Deze manier van werken komt ten goede 
aan zowel de landbouw, de natuur, als het waterbeheer en de waterveiligheid.

   Bij het inrichten van het watersysteem willen we gebruik maken van het concept 
Bouwen met Natuur. Dit is een manier van denken waarbij de natuur wordt 
ingezet bij het beperken van risico’s van klimaatverandering.

   We zetten ons in om de waterkwaliteitsdoelen, voortkomend uit de Kaderrichtlijn 
Water (KRW) uiterlijk te realiseren in 2027.
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Anders omgaan met 

klimaatontwikkeling, 
energie en circulariteit
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Door toedoen van de mens verandert het klimaat, met verstrekkende gevolgen voor 
de aarde, de mensheid en de economie. Het besef dat we daar iets aan moeten 
doen, delen we met vele anderen. We willen de opwarming van de aarde tegengaan 
door minder CO2 te produceren. Daarnaast zullen we ons moeten aanpassen aan 
het veranderende klimaat. Daarvoor liggen belangrijke taken bij waterschappen 
en gemeenten. Dit vraag om een robuuster watersysteem en aanpassingen in het 
stedelijk gebied om beter om te kunnen gaan met wateroverlast, droogte en hitte.

In de klimaatdiscussie en het klimaatakkoord gaat veel aandacht uit naar de energie-
transitie. Versterkt door de problematiek rondom de winning van aardgas, wordt het 
stoken van aardgas en andere fossiele bronnen steeds minder toegepast. Dit juichen 
we toe en daarom heeft waterschap Drents Overijsselse Delta inmiddels grote stappen 
gezet om in 2025 energieneutraal te zijn. Onze ambitie is om al het rioolslib te vergisten 
en om te zetten in biogas. Daar waar ogelijk worden zonnepanelen geplaatst op daken 
van eigen gebouwen en eigen terreinen. Participeren in windmolen initiatieven juichen 
wij van harte toe. Dat alleen is niet voldoende om in 2025 energie neutraal te zijn. 
Daarom willen we extra investeren in samenwerking, kennis en techniek. 

   Circulariteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarom verwerken wij ons afval 
bij voorkeur tot waardevolle producten. Uit slib en maaisel kunnen grondstoff en 
gewonnen worden voor bioplastics, brandstoff en, kunstmest en papier. Wij vinden 
het belangrijk dat de waterschappen inzetten op deze hoogwaardige producten, 
boven de productie van biogas of het composteren van maaisel. 

   Extra inzet zouden we willen zien voor de ontwikkeling van warmtenetten die 
gevoed worden met energie uit oppervlaktewater. Waterschappen hebben vooral 
een stimulerende rol.

   Als grootverbruiker willen wij op een verantwoorde wijze omgaan met energie. Dit 
doen we door afspraken te maken met de producenten, leveranciers en netbe-
heerders en door het gebruik van elektriciteit af te stemmen het aanbod. Dit 
betekent concreet dat gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties draaien als er 
veel stroom beschikbaar is. Dit heeft voordelen voor zowel de waterschappen als 
de leveranciers.

   Het waterbeheer zelf heeft ook eff ect op de uitstoot van klimaatgassen. De 
gevolgen van oxidatie van veen, de uitstoot van N2O en methaan zijn nog steeds 
onderbelicht. Wij willen  dat de waterschappen zich actief inspannen om deze 
gevolgen beter in beeld te krijgen, zodat betere keuzes gemaakt kunnen worden.



4 
Andere landbouw 
op langere termijn
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De agrarische sector is van groot belang voor onze voedselvoorziening en levert een 
belangrijke bijdrage aan de economie in Nederland. Dagelijks zetten de vakmensen 
binnen de landbouw zich in voor veilige voeding. De Nederlandse landbouw is 
wereldkampioen produceren. Dat heeft ook gevolgen voor de (grond)waterkwaliteit. 
De KRW doelen voor ecologie, meststoff en en gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
we niet halen als we op de huidige manier verder gaan. Daarnaast zien we een forse 
teruggang van de biodiversiteit in het landelijk gebied met steeds minder insecten 
en weidevogels. Ook zien we dat inwoners/consumenten meer belang hechten 
aan bepaalde aspecten van de landbouw zoals weidegang, diervriendelijkheid, en 
de mogelijkheden voor recreatief gebruik van het landschap. Deze problematiek 
is breed en gaat de waterschapstaak te boven. De ChristenUnie is van mening dat 
de overheden samen met diverse belangen- en maatschappelijke organisaties 
met elkaar in gesprek  moeten gaan om een andere, minder intensieve vorm van 
landbouw te bespreken. Dit past geheel in het plan van minister Schouten bij het 
realiseren van kringlooplandbouw. Waterschappen kunnen hierin een belangrijk 
rol spelen.



5 
Anders en beter 
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Eén van de hoofdtaken van de waterschappen is het zuiveren van het rioolwater. We 
zijn tot de ontdekking gekomen dat als we de normen voor het afbreken van biolo-
gische stoff en als fosfaat en stikstof niet bijstellen, we de waterkwaliteitsdoelen voor 
ecologie en probleemstoff en in 2027 niet gaan halen. Waterschap Drents Overijsselse 
Delta heeft met de rioolwaterzuiveringsinstallaties zelf een sleutel in handen om een 
fl inke verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. 

Voor veel stoff en bestaan nog geen normen en is nauwelijks bekend wat de eff ecten 
zijn op waterkwaliteit, milieu en ecosysteem. Bekende voorbeelden zijn stoff en uit 
medicijnen, brandvertragers, weekmakers, cosmetica en schoonmaakmiddelen die 
terecht komen in het riool. De ChristenUnie is van mening dat de waterschappen 
de verantwoordelijkheid moeten nemen om minder van deze stoff en in het milieu 
terecht te laten komen. Dit is mogelijk door het toepassen van nieuwe zuiverings-
methodes en/of het aanbrengen van een extra zuiveringstrap. De ChristenUnie wil 
hiermee beginnen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties die lozen op regionaal water 
dat in de zomer nauwelijks wordt verdund. 



6 
Anders omgaan 
met peilbeheer 
in veenweiden 
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In de veenweidegebieden van Overijssel is sprake van bodemdaling. Veen reageert 
met aanwezige zuurstof in de bodem en verdwijnt, waardoor de bodem daalt en er 
onder andere CO2 vrijkomt. Afhankelijk van waterhuishouding, drooglegging, type 
veen en bodemopbouw kan dit proces leiden tot bodemdalingen van meer dan een 
centimeter per jaar. Veen dat verdwenen is, komt niet terug. 

Deze bodemdaling brengt verscheidene negatieve eff ecten met zich mee, zoals: 
schade aan infrastructuur, waterhuishoudkundige problemen, ecologische en 
landschappelijke schade mogelijke problemen met funderingen van woningen, 
landbouw technische-problemen en CO2 -uitstoot. 

De eff ecten van bodemdaling kunnen leiden tot onduidelijkheid over de toekomstige 
ontwikkelingen van de veenweidegebieden in Overijssel. Dit vraagt om een helder, 
transparant en door alle partijen gedragen toekomstperspectief. Het waterschap 
zal zorg dragen voor een peilbesluit dat behoort bij de functie van het veenweide 
gebied. 
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Anders omgaan 
met waterschap 

belastingen 
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We willen verdere lastenverzwaring voor de inwoners zoveel mogelijk beperken. Wij 
vinden het belangrijk dat de waterschappen in 2027 aan de KRW doelen voldoen. 
We realiseren ons dat hierdoor de kosten van waterzuivering hoger worden. De 
ChristenUnie is voorstander van de principes ‘’de gebruiker betaalt’’ en ‘’de vervuiler 
betaalt’’. Daarin komt ook tot uitdrukking dat wij voorstander zijn van vergroening 
van de belastingen, waarbij de belastingdruk verschuift naar milieubelastende activi-
teiten in plaats van bezit of inkomen.
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