
Verkort verkiezingsprogramma Waterschap Rivierenland 2023-2027 

In dit verkort verkiezingsprogramma leggen we uit waarom het belangrijk is om uw stem uit 

te brengen bij de waterschapsverkiezingen en waar de ChristenUnie zich voor inzet in het 

waterschap Rivierenland  

Het waterschap gaat ergens over! 
Zonder water groeit er niets. Zowel de mens, de natuur als de economie kunnen niet zonder 

water. Het waterschap heeft drie hoofdtaken : 

1. Veilige dijken 

2. Voldoende en schoon oppervlaktewater 

3. Gezuiverd afvalwater 

Dit zijn heel belangrijke randvoorwaarden voor een land om goed te kunnen leven en 

werken. 

Dit is onze motivatie 
Wij zetten ons in voor een waterschap dat dienstbaar is aan inwoners en bedrijven. De 

ChristenUnie heeft daarbij een belangrijk vertrekpunt; Wij geloven dat de Schepper ons de 

zorg voor de aarde toevertrouwd heeft. Deze opdracht motiveert ons om ook vanuit het 

waterschap eraan bijdragen de aarde goed door te geven aan onze kinderen. 

Zo doen we ons werk 
De ChristenUnie staat voor verantwoord waterbestuur, weloverwogen keuzes en 

beheersbare kosten. Wij willen dat doen door de samenwerking op te zoeken met inwoners 

en bedrijven, andere overheden en belangenorganisaties. Alleen zo kan de overheid 

bijdragen aan een duurzaam gebruik van onze omgeving.  Het waterschap moet zich dan 

ook niet beperken tot zijn kerntaken, maar met een brede blik kijken naar de problematiek 

van vandaag en morgen. Ontwikkelingen zoals het door de deltacommissaris ingezette 

Deltaprogramma1, maar ook de invoering van de Omgevingswet geven voldoende 

aanknopingspunten.  

Ook bij de verwerking van afvalwater staan de ontwikkelingen niet stil. Door grondstoffen en 

energie te winnen uit het afvalwater kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de 

totstandkoming van een duurzame en circulaire economie. De investeringen die we doen 

zullen zich dan op termijn terugbetalen, en daardoor de kosten van de waterschappen 

drukken. 

  

                                                           
1 https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma 



Dat werken wij uit in de volgende punten. 

Het uitgebreide programma staat op de website https://rivierenland.christenunie.nl/  

Het waterschap werkt in dienst van de samenleving 

• Gelijke kansen voor iedereen.  
• Heldere communicatie over wat we doen.  
• Het versterken van het vertrouwen tussen overheid en haar inwoners.  
• Het serieus nemen van inwoners en bedrijven die hun problemen delen 

met het waterschap.  
• Maatwerk burgerparticipatie.  
• Serieus nemen van adviezen.  
• Gedrag dat helpt de opgaven te realiseren wil de ChristenUnie belonen en 

aanmoedigen.  
 

Het waterschap biedt perspectief aan Landbouw en Economie 

• Innovatie voor het herstel van ecologische waarden.  
• Het gebruik van innovatieve gewasbeschermingsmiddelen.  
• Kringlooplandbouw.  
• Een waterschap dat samenwerkt voor een duurzame leefomgeving.  

 

Het waterschap bevordert de gezondheid van mens en dier 

• Behoud en vergroting van onze zoetwatervoorraad.  

• Aanpakken van watervervuiling.  

• Duidelijkheid over de beschikbaarheid en verdeling van zoet water.  

• Sectorale belangen moeten niet bekostigd worden uit gemeenschapsgeld. 

• Het juiste grondgebruik op de juiste plaats kan problemen voorkomen.  

 
Het waterschap beschermt tegen de bedreigingen van water 

• Veilige dijken.  
• Het goed informeren van inwoners en bedrijven over de mogelijke 

waterrisico’s.  
• Het beperken van bodemdaling.  
• Het maken van slimme locatiekeuzes.  
• Het benutten van kansen. 

 

Het waterschap werkt klimaatbestendig 

• Herstellen van het natuurlijke bodem- en watersysteem. 
• De rekening niet doorschuiven naar toekomstige generaties.  
• Meer water vasthouden in onze bodem.  
• Meer toezicht op het oppompen van water uit de grond en uit het 

oppervlaktewater.  
• Vergroenen van stedelijke gebieden.  
• Ondersteunen van burgerinitiatieven.  

 
 
 
 

 



Het waterschap werkt circulair en energieneutraal 

• Zoveel mogelijk hergebruik van materialen.  
• Benutten van lokale kringlopen.  
• Opwekken en besparen van energie.  
• Duurzaam inkopen van materialen.  

 
Het waterschap zorgt voor natuur en milieu 

• Versterken van biodiversiteit.  

• Beheren van sloten op een manier die goed is voor de natuur.  

• Bestrijden van invasieve exoten.  

• Beperken overlast dassen en bevers.  

• Versterken van waterkwaliteit volgens de Europese norm.  

• Een gezonde visstand:  

Het waterschap brengt water en recreëren samen 

• Recreatieve wensen van burgers. 

• Afstemming met de particuliere grondeigenaren.  

• Een goede omgang met de Nederlandse historie in en rond het water.  

• De realisatie van architectonische verantwoorde gebouwen en gemalen.  

• Goede voorzieningen voor de recreatievaart.  

Het waterschap gaat verantwoord om met uw geld 

• Beheersing van de van de waterschapslasten.  

• Benutten van subsidies voor projecten van het waterschap.  

• Duurzaam financieel beleid.  

• Geld voor versnelling naar CO2-neutraal waterschap. 

• Eerlijke en integere omgang met investeringen. 

• Gelijke behandeling van particulieren en bedrijven.  

• Eerlijke kostenverdeling over de verschillende belangencategorieën.  

• Eigen rekenkamer.  

• Samenwerken met andere overheden. 

  



Onze kandidaten voor het waterschapsbestuur 

1. Kees Boender   Molenaarsgraaf  

2. Harrie Drost   Ochten  

3. Willem van Harten   Papendrecht  

4. Machiel Verdoorn   Werkendam  

5. Ed Klapwijk    Giessenburg  

6. Dico Baars    Meerkerk  

7. Hens ter Kuile    Alblasserdam  

8. Gerard Kemkes   Giesenburg  

9. Martin Koning    Tiel  

10. Kees Nieuwenhuizen  Veen  

11. Gerdien Maaijen   Heteren  

12. Teus van Dijk    Giessenlanden  

13. Charlotte Scholtens-de Vries  Gorinchem  

14. Kees van der Zaag  Culemborg  

15. Anja Vlasblom-van Heiningen  Alblasserdam  

16. Thomas Bassa    Meerkerk  

17. Hennie Schermers-van Elderen  Werkendam  

18. Gilco Grandia    Aalst  

19. Rianne Stouten-de Winter  Sliedrecht  

20. Willem Pors   Hardinxveld-Giessendam  

21. Anne Duizer    Giessen  

22. Judith Westerink-Petersen Heteren  

23. Teus Stam   Alblasserdam  


