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Van groen word je gelukkig. Want groen  
is cruciaal voor mens, dier en planeet.  
Stem Natuurlijk. Stem Water Natuurlijk. 
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VOORWOORD 
Deze waterschapsverkiezingen zijn belangrijker dan ooit. Want water speelt een 
cruciale rol in alle duurzaamheidsopgaves waar Nederland voor staat. Ons 
waterbeheer moet radicaal anders om die problemen aan te pakken.  Stem 
daarom 15 maart Water Natuurlijk! 

Economische belangen hebben te lang te veel invloed op het waterbeleid gehad. 
Alles moest sober en tegen de laagste kosten, in plaats van duurzaam, circulair en 
klimaatbestendig. Daardoor hebben we nu een enorme opgave om het water 
schoon te maken, bodemdaling te stoppen, CO2-uitstoot terug te dringen, 
grondstoffen terug te winnen en natuur te herstellen. 

De klimaatcrisis raakt waterschappen in het hart: verdroging, verzilting, 
weersextremen en zeespiegelstijging bepalen onze agenda. Het waterschap moet 
zich dan ook maximaal inzetten om klimaatverandering tegen te gaan en 
onherstelbare klimaatschade te voorkomen. Water Natuurlijk kiest voor 
duurzame, natuurlijke oplossingen, zoals aanleg van natuurlijke klimaatbuffers en 
vergroening van steden en dorpen. En we zorgen voor klimaatrechtvaardigheid: 
de rekening leggen we bij de uitstoters, de vervuilers en de grootverbruikers van 
water. 
 
De waterkwaliteit in Nederland is slecht. Microplastics, medicijnresten, 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen vervuilen ons water. En de biodiversiteit in, 
op en langs het water gaat steeds verder achteruit. Dit accepteert Water Natuurlijk 
niet: schoon, gezond water moet weer standaard worden. Water Natuurlijk kiest 
voor een stevige bronaanpak: voorkomen dat vervuiling in het water komt, en 
voor herstel van natuur onder en boven water.  

Stem dus natuurlijk, stem Water Natuurlijk! 

Sander Mager  

Lijsttrekker Water Natuurlijk AGV  
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1. STEM VOOR KLIMAAT 
RECHTVAARDIGHEID 
Water Natuurlijk zorgt voor een ambitieuze klimaatagenda met maximale inzet op mitigatie en 
adaptatie. De steeds meer voelbare klimaatramp raakt de waterschappen in het hart. Dat vraagt dat 
we ons maximaal inzetten om de klimaatramp niet verder te laten escaleren (mitigatie) en ons 
maximaal inzetten op het aanpassen om onherstelbare klimaatschade zoveel te voorkomen 
(adaptatie). Met deze brede taakopvatting wordt het Waterschap steeds meer een Klimaatschap. 
 
Het Waterschap AGV geeft het goede voorbeeld en is zelf klimaatneutraal in 2030. Dat betekent dat 
we de uitstoot van broeikasgassen uit al onze eigen activiteiten maximaal hebben teruggebracht en 
volledig hebben gecompenseerd. Het goede voorbeeld begint voor Water Natuurlijk door eerst onze 
eigen organisatie energiepositief te maken. Het waterschap neemt daarvoor zelf de rol van producent 
van aquathermie (warmte en koude uit afvalwater en oppervlaktewater) om zo de ontwikkeling van 
lage-temperatuur warmtenetten te stimuleren.  
 
Water Natuurlijk wil natuurlijke processen herstellen zodat onze (water) omgeving klimaat-robuust 
wordt. Door regie te nemen en vervolgens paal en perk te stellen aan grondwateronttrekkingen 
herstellen we bijvoorbeeld natuurlijke kwel in het Gooi. Met natuurlijke klimaatbuffers kunnen we een 
grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland. Klimaatbuffers zijn gebieden waar 
natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering, waar mens 
en natuur van profiteren. Waterschap AGV ontwikkelt deze natuurlijke klimaatbuffers voor het beter 
vasthouden van water en opvang van piekbuien. Dat levert ook meer natuur op, ook in de stad.  
 
We vergroten peilvakken om ons watersysteem robuuster te maken en minder afhankelijk van 
allerhande technische oplossingen. We dringen de uitstoot van CO2 uit het veenweidengebied terug 
door de bodemdaling niet meer te volgen met verlaging van het oppervlaktewaterpeil. Zo vernat het 
veenweidegebied en ontstaat er meer natte natuur. Door o.a. zeespiegelstijging komt er steeds meer 
zout water in ons gebied. Maar zout water is niet altijd fout. Het kost te veel, steeds schaarser, zoet 
water om dat zout weg te spoelen. Daarom moet Waterschap AGV mee gaan bewegen met verzilting 
om zo de zoetwaterbehoefte te verminderen. Dat vraagt om meer water vasthouden. We verminderen 
zo ook de hoeveelheid water die ingelaten moet worden uit het IJsselmeer. Dat betekent dat soms een 
overgang naar zilte landbouw moet plaatsvinden en dat we ook op meer zilte natuur ontwikkelen.  
 
Klimaatadaptief bouwen is voor Water Natuurlijk de norm, we passen onze regels en verordeningen 
daarop aan. Ons Waterschap zet haar kennis en expertise in om de zorg voor ons water en goede 
bodem leidend te maken bij bouwprojecten en in de inrichting van de openbare ruimte. Het bouwen 
in diepe polders is strijdig met klimaatrobuust bouwen.  
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2. STEM VOOR SCHOON, 
GEZOND WATER 
Water Natuurlijk zet zich maximaal in om het water in onze regio voor mens, dier en natuur, schoon 
te krijgen en te houden. Op dit moment lijkt het erop dat Nederland de doelstellingen van de Europese 
Kaderrichtlijn Water niet gaat halen. Dat accepteert Water Natuurlijk niet. We zetten alles op alles om 
die doelstelling wel te halen, sneller te halen en aan te scherpen.  
 
Dat betekent ook dat wij als inwoners en bedrijven zorgvuldig met water om dienen te gaan. Het 
waterschap heeft hier een belangrijke taak om die bewustwording uit te dragen. We gaan open en 
eerlijk het gesprek aan met de belangrijkste vervuilers in ons gebied en vermijden moeilijke kwesties 
niet. In goede samenwerking met onze inwoners en bedrijven maken we meer werk van onze 
beschermende taak als waterschap: voor vervuilende bedrijven en activiteiten is geen plek meer in ons 
waterschap. 
 
Onze lokale regels en verordeningen passen we aan om waterkwaliteit en biodiversiteit beter te 
beschermen en te versterken. We treden stevig op tegen lozingen van drugsafval, landbouwgif en 
overbemesting. Maar ons waterschap moet ook zelf aan de slag: alle rioolwaterzuiveringen moeten 
schoonwaterfabrieken worden. Deze zuiveringen dienen het rioolwater tenminste net zo schoon te 
maken als het water waarop zij afwateren.  
 
Energie en grondstoffen als fosfaat en cellulose winnen we maximaal terug uit het rioolwater. Zo 
zorgen wij ervoor dat het waterschap niet bijdraagt aan verdere watervervuiling. We zetten daarbij 
ook in op het aanpakken van vervuiling door microplastics, medicijnresten en PFAS. Met steeds warme 
zomers is het immers nog belangrijk dat iedereen in de buurt veilig en schoon zwemwater heeft om 
verkoeling te vinden. 
 

  
Afbeelding: De otter heeft schoon water nodig om in waterschap AGV te kunnen leven 
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3. STEM VOOR NATUURHERSTEL 
Water Natuurlijk gaat voor herstel van de natuur: onze dijken, sloten en kanalen worden samen een 
ecologisch groen-blauw netwerk. De natuur in ons gebied moet hersteld en versterkt worden. Vanuit 
het waterschap dragen we daaraan bij door maximaal in te zetten op groen-blauwe dooradering, in 
het landelijk gebied en in onze steden en dorpen.  
 
In ons waterschap realiseren we brede bufferzones en natuurlijke oevers op de grens tussen water en 
agrarisch landschap. Het herstel van biodiversiteit is een uitgangspunt in ons werk: elke dijk is een 
bloemrijke dijk en elk terrein van het waterschap wordt biodivers ingericht. En samen met gemeenten, 
boeren en natuurorganisaties 
zorgen we dat natuurvriendelijke 
oevers en weidevogelbeheer 
standaard worden.  
 
Dierenwelzijn krijgt een vaste plek in 
al ons werk. In plaats van steeds 
meer dieren te doden die een risico 
kunnen vormen voor de veiligheid 
van onze dijken, zorgen we dat die 
dieren minder schade kunnen 
aanrichten.  Zo nemen we 
graafwerende maatregelen bij 
dijken tegen bv muskusratten en bevers. Door natuurlijke systemen te herstellen zorgen we dat 
plaagsoorten als rivierenkreeften geen probleem meer kunnen worden.  
 
Het waterschap zorgt voor herstel van een natuurlijke visstand en neemt belemmeringen voor 
vismigratie actief weg. We richten ons in het bijzonder op trekvis als de paling. De Sloterplas wordt 
een aalreservaat en we zetten ons in voor een verbod op visserij op paling in ons hele gebied. Het 
waterschap heeft geen rol in het faciliteren van de hengelsport. We werken niet mee aan uitzet van 
karpers en andere (bodemwoelende) vis voor de visserij. Het waterschap zorgt voor een snel einde 
van het gebruik van vislood en realiseert visreservaten waar niet gevist mag worden. Voor herstel van 
de onderwatervegetatie komen er vaarvrije zones en viskraamkamers. 
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4. STEM VOOR 
KRINGLOOPLANDBOUW 
Water Natuurlijk staat voor een centrale rol van water in de transitie van de landbouw. Ook vanuit 
waterbelang is intensieve landbouw niet wenselijk, tegelijkertijd zijn boeren onze onmisbare partners 
voor het beheer van water, natuur en landschap.  
 
Water Natuurlijk wil dat het waterschap daarom boeren actief ondersteunt in een transitie naar 
natuurinclusieve kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw is ook nodig om bodemdaling tegen te gaan. 
We stoppen met het verlagen van het waterpeil om het land droog te houden voor de boeren. In plaats 
daarvan gaan we juist het veenweidegebied vernatten om oxidatie van veen tegen te gaan. We werken 
samen met agrarische collectieven om die verandering ook bedrijfseconomisch mogelijk te maken. 
Water Natuurlijk maakt zich hard om boeren ook financieel te steunen door middel van 
tegemoetkoming cq beheersvergoeding voor groene en blauwe diensten.  
 
In onze polders zetten we de komende periode met name in op herstel van natuurlijke oevers: goed 
voor de waterkwaliteit, voor het herstel van oeverplanten en als ecologische verbindingszone voor 
dieren. 
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5. STEM VOOR EERLIJKE 
BELASTING VAN VERVUILING 
EN GEBRUIK 
Water Natuurlijk vertelt het eerlijke verhaal over de waarde van water en wat het kost om in onze 
regio veilig, gezond en prettig te wonen en werken. Om onze regio veilig en leefbaar te houden zullen 
we de komende periode fors moeten investeren in water. Dat betekent onherroepelijk dat de 
waterschapsbelastingen zullen stijgen.  
 
Door een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid en toepassing van het principes ‘de vervuiler en 
grootgebruiker betaalt’, zorgen we dat die rekening van de klimaatcrisis niet komt te liggen bij mensen 
die het financieel nu al zwaar hebben, of die juist al heel waterbewust bezig zijn. 
 
 
 
 

6. STEM VOOR EEN 
ZICHTBAAR WATERSCHAP 
Water Natuurlijk wil dat het Waterschap AGV zich profileert als de zichtbare waterautoriteit. Juist in 
het stedelijk gebeid heeft het waterschap nog veel aan zichtbaarheid te winnen. Het Waterschap zet 
zich als partner voor gemeenten en direct voor inwoners haar kennis, kunde en instrumenten in voor 
het klimaatrobuust maken van steden en dorpen.  
 
Water Natuurlijk stelt daarom paal en perk aan verstening en onderkeldering. We stimuleren groene 
schoolpleinen. Het waterschap AGV maakt afspraken de gemeentes in ons gebied over gezamenlijke 
inzet op klimaatadaptatie en het verbeteren van de stedelijke waterkwaliteit. Zo werken we samen 
aan meer groen en blauw in steden, verbetering van het stedelijk klimaat en de leefbaarheid voor de 
bewoners.  
 
Het waterschap neemt een leidende rol om samen met burgers te vergroenen en verduurzamen. We 
gebruiken de website van het waterschap voor informatievoorziening over klimaat- en waterbewuste 
maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen om hun tuin en huis watervriendelijk in te 
richten. En met subsidies zorgen we dat de kosten hiervan betaalbaar blijven.  
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7. STEM VOOR WATERDEMOCRATIE, 
DIVERSITEIT EN INCLUSIE 
Water is van ons allemaal. Het waterschap is nog te veel een intern gerichte organisatie. Water 
Natuurlijk wil dat het Waterschap AGV veel actiever de regio in gaat en richt zich daarbij niet alleen op 
bestuurlijke partners, maar ook op de inwoners. Daarvoor gaan we o.a. pilots opzetten met 
burgerberaden voor centrale thema’s als waterkwaliteit en klimaatadaptatie.  
 
Waterschap AGV creëert mogelijkheden voor de right to challenge. We benutten digitale 
mogelijkheden voor inspraak en participatie. En we borgen de digitale veiligheid van onze processen 
en informatie. We ontsluiten onze waterkennis actief en transparant via onze website. We borgen 
democratische besluitvorming over ons beleid en onze uitvoering en verbeteren de communicatie en 
transparantie over wat het waterschapsbestuur doet. We pleiten voor het opheffen van de geborgde 
zetels en voor verdere dualisering van het waterschapsbestuur.  
 
Ook internationaal zet het waterschap haar kennis en expertise in voor duurzaamwaterbeheer. De 
komende periode focussen we daarbij specifiek op het herstel van de waterinfrastructuur in Oekraïne, 
klimaatadaptatie in Suriname en Caraïbisch Nederland. Onze bestuursleden zijn actief in ons gebied, 
zichtbaar en aanspreekbaar. We zoeken daarbij gericht de interactie met groepen inwoners die nu nog 
onbekend zijn met het werk van de waterschappen. Zo creëren we een watercommunity die onze 
waterschappers ondersteunt bij hun werk.  
 
We benutten ons historisch watererfgoed om het waterbewustzijn van onze inwoners te vergroten en 
gaan in steden en dorpen in gesprek over water. We versterken zo de betrokkenheid van iedereen bij 
het water in ons gebied. We zorgen dat we samen de klimaat- en waterproblemen aanpakken en de 
klimaatramp niet sommige groepen inwoners meer raakt dan anderen. Zodat iedereen in ons gebied 
veilig, gezond en prettig kan blijven wonen. 
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‘GEEN GEZOND LEVEN 
ZONDER SCHOON 
WATER!’ 
Corinne Ellemeet 
Tweede Kamerlid GroenLinks 
Lijstduwer Water Natuurlijk 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
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ONZE KANDIDATEN 
  

SANDER MAGER 
AMSTELVEEN 

AM 

NANJA VAN RIJSSE 
AMSTERDAM 

AM 

JASPER GROEN 
AMSTERDAM 

AM 

MARJO VISSER 
AMSTERDAM 

AM 

WOUTER ZORG 
WEESP 

AM 

STERRE ROMKEMA 
DIEMEN 

AM 

BENNO DREWES 
AMSTERDAM 

AM 

DICK WITSTOK 
HUIZEN 

AM 

JOYCE LANGEWEN 
AMSTERDAM 

AM 

ERIKA SPIL 
MIJDRECHT 

AM 

FRANS ROMKEMA 
AMSTERDAM 

AM 

MARJOLEIN MEERBURG 
MAARSSEN 

AM 

DANIEL DE RIJKE 
AMSTERDAM 

AM 

JOB VAN AMEROM 
HILVERSUM 

AM 

ALFRED MARSEILLE 
AMSTERDAM 

AM 

JOYCE GOTTGENS 
AMSTERDAM 

AM 

LINDE GONGGRIJP 
AMSTERDAM 

AM 

MICHIEL COHEN 
AMSTELVEEN 

AM 

INGE VIANEN 
VREELAND 

AM 

LAURENS KOOIJ 
AMSTERDAM

 

 
AM 

DAAN HEINEKE 
BUSSUM 

AM 

JAN PORTENGEN 
BUSSUM 

AM 

LUUK HEIJLMAN 
UITHOORN 

AM 

PIETER KROON 
ABCOUDE 

AM 

ULLA EURICH 
KUDELSTAART 
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RALPH DE VRIES 
AMSTERDAM 

AM 

ANNEMARIE DEN DAAS 
HILVERSUM 

AM 

ROELAND VAN ZEIJST 
AMSTERDAM 

AM 

FEMKE SOPPE 
DUIVENDRECHT 

AM 

SHARONA CEHA 
AMSTERDAM 

 
AM 

ELLA VAN DONGEN 
MUIDERBERG 

AM 

CARIN OGIER 
WEESP 

AM 

FLORRIE DE PATER 
AMSTERDAM 

AM 

GERRIT PAS 
HUIZEN 

AM 

DAPHNE MEIJER 
AMSTERDAM 

AM 

PETER KORZELIUS 
HUIZEN 

AM 

KARIN RIENSTRA 
HUIZEN 

AM 

VINCENT DE KOM 
AMSTERDAM 

AM 

JAN-BERT VROEGE 
AMSTERDAM 

AM 

BARBARA BOUDEWIJNSE 
BUSSUM 

AM 

BART HELLER 
HILVERSUM 

AM 

RONALD MAUER 
AMSTERDAM 

AM 

MATTHIJS SIKKES VD BERG 
DIEMEN 

AM 

FLOOR GORDON 
AMSTELVEEN 

DI 
AM 

VERA DALM 
ABCOUDE 

AM 

PATRICK POELMANN 
NAARDEN 

AM 

FLORIS VAN DER VALK 
AMSTERDAM 

AM 

TOURIA MELIANI 
AMSTERDAM 

AM 

MELANIE VD HORST 
AMSTERDAM 

AM 

CORINNE ELLEMEET 
ABCOUDE 

AM 
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STEM 15 MAART 
WATER NATUURLIJK 

 

stemnatuurlijk.nl 
 


