
COP op!THEMA

Christianne van 
der Wal en Evi Vet 
over Montreal

Patricia de Cocq 
wil het waterschap 
vergroenen

Green Climate  
Solutions in  
Nederland en 
Oeganda

Hoe verkleinen we 
de klimaatimpact 
van spullen?

Maart 2023, nr. 1

Boek 1.indb   1Boek 1.indb   1 08-02-23   11:1708-02-23   11:17



30 Tijdschrift Milieu, maart 2023 

Van beroep is Patricia directeur leefomge-

ving en natuur bij de HAS green academy in 

Den Bosch. Daar werkt ze aan een klimaat-

robuust en biodivers landschap. “Dat wil 

zeggen – ik maak vooral veel mogelijk op 

dat gebied, maar anderen maken het 

verschil. Ik wilde zelf een grotere rol spelen. 

Dus heb ik me kandidaat gesteld voor het 

waterschapsbestuur.” Want klimaatveran-

dering is toch het meest tastbaar als het 

over te veel of te weinig water gaat, vindt 

Patricia. Dus het waterschap, dat gaat over 

waterkwantiteit en -kwaliteit, speelt 

daarbij een grote rol. Tot haar eigen verras-

sing benoemden de leden van Water 

Natuurlijk Midden Nederland haar meteen 

ook als lijsttrekker.

Water Natuurlijk (WN) zit nu met 4 zetels in 

het 30-koppige algemeen bestuur van 

Waterschap Rivierenland. Het werkgebied 

ligt tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse 

grens tot aan Kinderdijk. In het dagelijks 

bestuur zit één vertegenwoordiger van 

Water Natuurlijk. Net als bij alle 

andere Nederlandse waterschappen 

telt het bestuur een aantal zoge-

noemde ‘geborgde zetels’ die niet 

verkiesbaar zijn. De rest van de 

zetels wordt via de verkiezingen 

verdeeld onder landelijke partijen, 

Water Natuurlijk – dat wordt gesteund 

door D66 en GroenLinks – en de Algemene 

Waterschapspartij (AWP). “Het hele polder-

landschap ook op waterschapsniveau,” 

noemt Patricia dat.

Andere balans
Door een wetswijziging hebben de verkie-

zingen vanaf nu nog meer invloed dan voor-

heen. Waar Rivierenland tot nu toe 8 

geborgde zetels kende (4 vanuit de land-

bouw, 3 vanuit de industrie en 1 vanuit bos 

en natuur) worden dat er nu in totaal 4 (2 

voor de landbouw en 2 voor bos en natuur). 

“Dat is een evenwichtiger balans tussen 

landbouw en natuur,” zegt Patricia. 

Die balans slaat in het huidige bestuur 

regelmatig door naar het agrari-

sche belang. “Laatst werd er 

nog besloten om het water-

peil 

in de 

Alblasserwaard, een veenweidegebied, laag 

te houden voor de landbouw. Maar daardoor 

klinkt het veen verder in, waardoor er meer 

CO2 vrijkomt en de bodem verder daalt. Ik 

snap het dilemma. Als melkveehouder wil je 

niet dat je koeien ziek worden van bijvoor-

beeld leverbot doordat ze op drassige grond 

staan. De vraag is dan: hoe kun je een over-

gangsgebied creëren met natte teelten die de 

boeren wat opleveren?”

Focus op bodem en natuur
Stel, WN krijgt meer zetels en dus een betere 

vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur 

dat de beslissingen neemt. Wat gaat er dan 

de komende vier jaar gebeuren? “Niet 

continu de dijken verhogen, maar de 

natuurlijke systemen 

versterken. Zodat we water 

niet meteen kwijtraken 

maar meer vasthouden, 

om het bij droogte weer 

kunnen gebruiken. De 

bodem en de natuur 

herstellen, zodat die meer 

water vasthoudt. In het 

landelijk gebied willen we 

een natuurinclusiever landbouw-

systeem met ruimte voor ondernemen, én 

met beloning voor de boeren voor de meer-

waarde die zij daarin kunnen leveren. In de 

stad willen we dat tegeltuintjes plaats-

OP NAAR  
DE STEMBUS VOOR 
HET WATERSCHAP
Op 15 maart mogen we weer stemmen. Niet alleen voor de provincie, maar ook voor 

het waterschap! Binnen de VVM-gelederen hebben we iemand die daar alles van 

weet: Patricia de Cocq, VVM-vice-voorzitter én lijsttrekker voor de ‘groene’ partij 

Water Natuurlijk bij Waterschap Rivierenland.

‘We willen 
vooral duidelijk 
maken wat je zelf 

kunt doen’

Jaap Rodenburg
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maken voor meer groen, dat water beter 

opneemt. Daarnaast willen we minder 

gebruik van bestrijdingsmiddelen. En we 

willen vooral duidelijk maken wat het water-

schap is en wat je zelf kunt doen.” Dat ‘zelf 

doen’ probeert het waterschap te promoten 

met stimuleringsregelingen voor o.a. regen-

tonnen en groene daken in de stad. Alleen 

maken nog te weinig mensen daar gebruik; 

en dat wil Patricia veranderen. “Die rege-

lingen moeten voor iedereen bereikbaar zijn.”

Verder wil WN graag aan de slag met duur-

zame energie. “Kunnen we bijvoorbeeld 

warmte halen uit rioolwater? Of elektriciteit 

uit waterkracht? Kunnen we op het land dat 

we bezitten met bewoners een energiecoöpe-

ratie beginnen? Dat willen we graag 

onderzoeken.” 

Natuur of landbouw voorop?
Naast de natuur vindt WN ook waterveilig-

heid – het voorkomen van overstromingen – 

belangrijk. Gelukkig gaan die twee vaak 

hand in hand. “Op steeds meer dijken maken 

we een meer biodiverse begroeiing, in plaats 

van monotoon gras. Daar lijkt de dijk ook 

steviger van te worden; een win-win situatie 

dus!”

Andere partijen houden het takenpakket van 

het waterschap graag juist smal: watervei-

ligheid, waterhoeveelheid en -peil, plus 

waterkwaliteit. Het CDA (nu de grootste 

partij in Rivierenland) en nieuwkomer BBB 

zetten het landbouwbelang voorop; zij 

pleiten vooral voor een waterpeil dat laag 

genoeg is om zware tractors het land op te 

laten gaan. De partij die het meeste natuur 

z’n wil laten gaan is de PvdD. “Die willen ook 

de bevers beschermen, zelfs als ze gangen 

graven in dijken en zo de waterveiligheid 

bedreigen. WN wil in zo’n geval wel gaan 

ingrijpen, maar dan wel op een zo diervrien-

delijk mogelijke manier.”

Of WN kans maakt om het CDA van de eerste 

plek te verdringen is onbekend; peilingen 

worden er voor de waterschapsverkiezingen 

niet gedaan. Maar wat de zetelverdeling ook 

wordt: wil je in ‘jouw’ gebied echt iets veran-

deren, dan moet je als bestuurders echt 

verbinding met elkaar maken, benadrukt 

Patricia. “Anders krijg je alleen de hakken in 

het zand.”

Stem voor het water
In elk geval is duidelijk dat er ook in de water-

schappen het nodige op het spel staat voor 

natuur en klimaat. Alle reden dus om naast 

een provinciale ook een ‘waterstem’ uit te 

brengen. Wil je je stem voorbereiden, dan kun 

je op www.waterschappen.nl/mijn-water-

schap/ checken wat ‘jouw’ waterschap is. En 

er komt ook voor elk waterschap een stem-

wijzer, te raadplegen via www.mijnstem.nl.

Groene Gesprekken

Patricia komt nog uitgebreider aan het woord in de VVM-podcast Groene Gesprekken. 

Luisteren kan via www.vvm.info/groenegesprekken!
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