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Programma Hollandse Delta 

De waterschappen zijn de oudste bestuursorganen 

van Nederland en zorgen al eeuwen voor het 

waterbeheer in Nederland. JA21 wil dat de 

waterschappen zich blijven richten op de kerntaken: 

waterveiligheid, waterbeheer en waterkwaliteit. Zo 

houden we de lasten voor de inwoners, bedrijven en 

agrariërs laag. 

JA21 wil niet dat de waterschappen als vehikel 

worden gebruikt om de klimaatagenda door te 

drukken. Het veilig en betaalbaar houden van het 

waterbeheer hebben de absolute prioriteit. Zaken 

als duurzaamheid en circulariteit zijn daarbij van 

ondergeschikt belang. 

Tevens vinden wij het geen taak van het waterschap 

om op te treden als subsidieverstrekker bij lokale 

initiatieven.

JA21 vindt het belangrijk dat agrariërs, bedrijven 

en inwoners gehoord worden in het waterschap. 

Agrariërs zorgen voor onze voedselvoorziening en 

zijn sterk afhankelijk van een goede toe- en afvoer 

van water en de stand van het waterpeil. Alleen 

als dat op orde is kunnen zij hun werkzaamheden 

optimaal uitvoeren. Anders dan andere 

bestuurslagen is het waterschap in de eerste plaats 

een functionele bestuurslaag. In de waterschappen 

zou het niet primair om ideologische tegenstellingen 

moeten draaien, maar om het aanpakken van 

praktische vraagstukken met de juiste deskundige 

bagage. Agrariërs hebben iedere dag direct en 

indirect te maken met deze kwesties. Hierdoor 

brengen zij praktijkkennis mee die onmisbaar is voor 

het functioneren van het waterschap. JA21 pleit 

daarom voor het behoud van de geborgde zetels 

voor agrariërs in het waterschap.

Bedrijven hebben belang bij een goede 

waterhuishouding. Helaas zijn de geborgde zetels 

voor bedrijven in het waterschap afgeschaft. 

JA21 vindt het belangrijk dat bedrijven optimaal 

gefaciliteerd worden om de werkgelegenheid en de 

economie te stimuleren. 

Onze inwoners en toeristen moeten kunnen genieten 

van al het moois dat de natuur te bieden heeft. 

Recreatie en hengelsport staan we dan ook toe, zo 

lang het geen schade aanricht aan de dijken en de 

omgeving. Vanzelfsprekend mag de waterveiligheid 

hierdoor niet in het geding komen. De veiligheid 

staat altijd voorop. Ook als dieren schade aanrichten 

aan dijken en oevers. In dat geval dient door middel 

van actief beheer ingegrepen te worden. 

JA21 vindt de energietransitie geen taak van het 

waterschap. Nederland moet zich aanpassen aan het 

klimaat, in plaats van vruchteloze en onbetaalbare 

pogingen te doen om het klimaat aan te passen. 

We plaatsen dan ook geen landschapsvervuilende 

windturbines en zonnevlaktes op grond van het 

waterschap. 

JA21 wil een kerncentrale op de Maasvlakte II. De 

restwarmte (koelwater) van deze centrale dient 

optimaal (commercieel) benut te worden en de 

effecten op de natuur zoveel mogelijk beperkt. 

Het moet echt anders!  
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Bestuur en Financiën 

Waterschap terug naar de kern: focus op 

waterbeheer, waterzuivering en waterveiligheid

De kosten van het waterschap en daarmee de 

lasten voor de inwoners laag houden

Kiezen voor betaalbare oplossingen boven dure 

duurzame en circulaire initiatieven

Geen subsidie verstrekken als waterschap aan 

lokale oplossingen en particulieren

Versterken van informatie gestuurd waterbeheer 

zodat geld en middelen efficiënter worden 

ingezet

Lobbyen bij het Rijk voor versnelde en integrale 

aanpak van de problemen bij de Botlekbrug en 

de Haringvlietbrug

Geborgde zetels voor agrariërs behouden

Waterveiligheid

Voldoende geld naar onderhoud van dijken 

en infrastructuur en achterstallig onderhoud 

wegwerken

Tijdig en volledig inzetten op het versterken 

van dijken en infrastructuur gericht op 

klimaatadaptatie

Blijven deelnemen in samenwerkingsverbanden 

met veiligheidsregio’s, provincie, naburige 

waterschappen en Rijkswaterstaat om dubbele 

werkzaamheden te voorkomen en elkaar te 

versterken 

Bij de digitalisering een sterke focus op 

cybersecurity, hierbij is het belangrijk de 

kennisuitwisseling tussen waterschappen te 

stimuleren

Dijkversterkingsprojecten vrijwaren van 

verstikkende stikstofregels

Landbouw en Ondernemers 

Ruimte geven aan agrariërs, bij droogte oog 

houden voor water naar de voedselvoorziening

Verzilting voor de landbouw beperken

Het waterpeil via de ‘peil volgt functie’-

methode laag houden in landbouwgebieden 

met inachtneming van de veiligheid van 

dijken, constructies en de aanwezigheid van 

weidevogels

De belangen van de industrie en 

ondernemers nadrukkelijk meewegen in het 

Hoogheemraadschap

Bedrijven waar mogelijk faciliteren op het gebied 

van water en daarmee de werkgelegenheid 

stimuleren
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Waterkwaliteit, Natuur en Recreatie

Actief beheer van muskusratten en bevers die 

schade veroorzaken aan dijken 

Invasieve exoten bestrijden, die een bedreiging 

vormen voor de biodiversiteit

Biodiversiteit bevorderen

Recreatie toestaan, mits de waterveiligheid dit 

toelaat 

Recreatie op dijken toestaan in combinatie met 

voorlichting over het belang van onze dijken

Hengelsport toestaan voor vissers die in het 

bezit zijn van een visvergunning

Verbeteren en monitoren van de 

grondwaterkwaliteit

Inzetten op het verbeteren van de waterkwaliteit 

onder meer door medicijnresten beter te 

zuiveren uit oppervlaktewater

Energie en Klimaat

Geen windturbines en zonnevlaktes op grond 

van het waterschap

De energietransitie geen taak van het 

waterschap maken

Innovatieve initiatieven van derden, zoals 

geo- en aquathermie, faciliteren, mits de 

waterveiligheid en de waterkwaliteit niet in het 

geding komen

Inzetten op klimaatadaptieve maatregelen zoals 

waterberging, in plaats van te proberen het 

klimaat aan te passen

Een kerncentrale op de Maasvlakte II

De Regionale Energie Strategie (RES) met een 

kritische houding benaderen


