VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 – 2019

SGP-ChristenUnie
Woord vooraf
Water is onze vriend maar kan ook onze vijand zijn.
Onze vriend als er voldoende van is, als het schoon en gezond is en voor verschillende
doeleinden toepasbaar. Wat kunnen we dán genieten van het water.
Onze vijand als het vuil en vies is, als er teveel van is en overlast of overstroming dreigt.
Wat kunnen we dán bang zijn voor water.
Daarom vraagt water steeds onze aandacht en onze zorg. Wij, Nederlanders, leven
immers iedere dag met water.
Het zijn vooral de waterschappen die in Nederland iedere dag met de zorg voor water bezig
zijn. Zij dienen de samenleving door het voeren van een verstandig en verantwoord
waterbeheer. En dan wordt er niet alleen gelet op de inkomsten en uitgaven, maar ook op
het nut en noodzaak van de te nemen maatregelen. Ze leggen als een goed rentmeester
verantwoording af over het gevoerde beheer in het gebied waar u woont, het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).
Op 18 maart 2015 wordt u in de gelegenheid gesteld het algemeen bestuur van HHSK te
kiezen, tegelijkertijd met de verkiezing van Provinciale Staten van Zuid-Holland. U ontvangt
dan twee stembiljetten, zodat u voor beide organen uw stem kunt uitbrengen.
De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en de ChristenUnie nemen met een
gezamenlijke lijst deel aan de waterschapsverkiezingen in uw gebied. De beide partijen
hebben de afgelopen zes jaar in een gezamenlijke fractie intensief en constructief met elkaar
samengewerkt. Deze samenwerking willen we voortzetten voor de nieuwe bestuursperiode
2015 – 2019. Bij beide partijen staan inmiddels ervaren bestuurders aan het roer die een
belangrijke bijdrage aan het waterschapbestuur hebben geleverd en dus over veel ervaring
en deskundigheid beschikken.
In de achterliggende bestuursperiode zijn mede door onze inbreng in zowel het algemeen
bestuur als het dagelijks bestuur een aantal successen geboekt. Het gaat te ver om op alle
successen in te gaan, maar enkele willen wij toch benoemen, reëel baggerbeleid, duurzaam
financieel beheer, up-to-date peilbesluiten en veilige dijken. Verderop meer.
Goed waterbeleid en waterbeheer maakt duurzaam wonen, werken en recreëren mogelijk.
Met goed waterbeleid en waterbeheer wordt vorm gegeven aan het bouwen en bewaren van
ons land. Daarnaast vormt water vooral de basis voor een duurzame inrichting van onze
woon- en leefomgeving.
Die verantwoordelijkheid willen de SGP en de ChristenUnie vanuit hun gedachtegoed graag
op zich nemen. U kunt daarbij helpen door uw stem op de SGP- ChristenUnie uit te
brengen. Dan kiest u voor deskundigheid, integriteit en verantwoord rentmeesterschap.
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De SGP- ChristenUnie in het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (HHSK)
De SGP en de ChristenUnie zijn allebei partijen die voor haar bestuurlijk handelen de Bijbel
als uitgangspunt nemen voor het persoonlijke leven en voor de samenleving als geheel. Zij
doen dat vanuit het besef dat God, de Schepper van hemel en aarde, de mens heeft
opgedragen als rentmeester voor Zijn schepping zorg te dragen in afhankelijkheid van Hem
en in overeenstemming met de richtlijnen die Hij ons in de Bijbel geeft.
De SGP- ChristenUnie handelt dus niet vrijblijvend, maar Bijbels genormeerd.
Dat wordt in het bestuurlijk handelen zichtbaar in: rechtvaardige afweging in kosten en
opbrengsten, duidelijkheid naar alle belanghebbenden, integriteit en betrouwbaarheid van
bestuurders, verantwoordelijkheid, duurzaamheid voor de leefomgeving, dienstbaar aan de
samenleving, zorgvuldig beheer van het gebied en
goed rentmeesterschap. Aan het beleid dat de SGP- ChristenUnie in uw waterschap
voorstaat, liggen deze begrippen ten grondslag.

Verantwoord rentmeesterschap
De SGP- ChristenUnie wil aan het begrip rentmeesterschap bestuurlijk invulling geven door
de nadruk te leggen op de volgende speerpunten:
Veiligheid:
- Zorgen voor een optimale hoeveelheid (niet te veel, niet te weinig) schoon
en zoet water voor de natuur en de mensen;
- Bescherming bieden tegen overstromingen (natuurgeweld) en vervuiling
(menselijke roofbouw).
Duurzaamheid:
- Ontwikkelen van milieu- en mensvriendelijke technieken voor duurzaam
waterbeheer en waterzuivering;
- Zorgen voor duurzaam financieel beheer waardoor de lasten minder snel
oplopen en de belastingen op een aanvaardbaar niveau blijven.
Functionaliteit:
- Waarborgen van het functionele (onafhankelijke) karakter van de
waterschappen;
- Functioneren van waterschappen als de regionale waterpartner bij uitstek;
- Zorgen voor een zakelijke en professionele bedrijfsvoering.
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Hoogheemraadschap als functionele, regionale waterpartner
Als functionele waterpartner is het HHSK verantwoordelijk voor de waterkeringen
en het regionale watersysteem in zowel het landelijk als het stedelijk gebied.
Het Hoogheemraadschap heeft zeggenschap over de gehete waterketen en bepaalt de
noodzakelijke ruimte voor water. Water is een essentieel sturingsinstrument voor de
ruimtelijke ordening.
Het HHSK treedt proactief op bij het vormgeven en het toetsen van ruimtelijke plannen van
provincie en gemeenten. Zij geeft vroegtijdig aan wat de (financiële) consequenties voor het
waterbeheer zijn met betrekking tot ruimtelijke ordeningsplannen van gemeenten en
provincie. Over de (financiële) consequenties van plannen worden vooraf bindende
afspraken gemaakt tussen het Hoogheemraadschap en de betrokken andere partijen
(provincie, gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, et cetera).
De zakelijke en professionele cultuur van de waterschappen moet gewaarborgd
blijven. Het doel is effectief en efficiënt waterbeheer. Onderlinge benchmarking tussen
waterschappen is niet alleen van groot belang voor de bedrijfsvoering, maar ook voor
samenwerking bij grote projecten en voor kennisdeling.
Gedurende de nieuwe bestuursperiode zal naar verwachting in 2018 de nieuwe
Omgevingswet van kracht worden. Wat de gevolgen voor de waterschappen zullen zijn is
vooralsnog niet duidelijk. Bekend is wel dat er meer verantwoordelijkheden in de uitvoering
bij onder andere de waterschappen komen te liggen. Te denken valt aan veiligheid (hoe
wordt de veiligheid op allerlei terreinen binnen je beheersgebied geborgd) en waterkwaliteit
(hoe wordt voorkomen dat mensen en dieren ziek worden). De waterschappen zullen met
het van kracht worden van de nieuwe Omgevingswet, rekening moeten houden met een
toename van de kosten. Als de kosten hierdoor onverhoopt toenemen, dienen tengevolge
van taakoverdracht van het Rijk of de provincie de kosten nooit te worden afgewenteld op de
waterschappen en daarmee feitelijk dus op de burgers. Het principe is, dat de overdracht van
taken altijd gekoppeld moet zijn aan de gelijktijdige overdracht van budgetten, capaciteit en
kennis.
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Realisatie in de huidige bestuursperiode
In de achterliggende bestuursperiode heeft de SGP- ChristenUnie zich voor veel zaken
ingezet en is er veel gerealiseerd. Wij noemen hierbij enkele zaken:
Reëel baggerbeleid
In de bestuursperiode ging veel aandacht uit naar onderhoudsbaggerwerkzaamheden. En
daarbij lag de aandacht op de hoeveelheid bagger die jaarlijks uit de watergangen werd
gehaald. Onder leiding van onze hoogheemraad zijn hierin grote achterstanden weggewerkt.
Ook is een andere manier van kijken naar onderhoudsbaggerwerkzaamheden ingevoerd. Nu
ligt de aandacht op het in orde hebben en houden van watergangen. Het baggeren en
schonen van watergangen helpt hierbij.
Duurzaam financieel beheer
Vanuit onze fractie is pro-actief gewezen op de als maar oplopende schuld vanwege
langdurige leningen. Aan de andere kant bleven de reserves stijgen. Door goede
samenwerking met andere fracties is het duurzaam financieel beheer toegepast. Bij
duurzaam financieel beheer worden de kosten nu genomen en minder naar de toekomst
geschoven. Op korte termijn dus hogere lasten, maar op langere termijn lagere lasten.
Hierdoor loopt de schuld minder snel op en gaat de belasting minder hard omhoog, zodat de
heffingen minder verhoogd hoeven te worden. De reserves worden hiervoor verantwoord
ingezet.
Samenwerking met andere waterschappen
In 2013 is de samenwerking tussen de waterschappen Delfland, Rijnland en Schieland
gestart op het gebied van het grondwater, de afvalwaterzuivering en de crisiscommunicatie.
Op het gebied van informatisering (het zaaksysteem) is er vérgaande samenwerking met
voornoemde waterschappen, en met het waterschap "Stichtse Rijnlanden".

Up-to-date peilbesluiten
De achterstanden in de peilbesluiten zijn weggewerkt. De peilbesluiten zijn onderbouwd met
gedegen studies. Hierin zijn afwegingen gemaakt die recht doen aan de belangen die
bewoners, bedrijven en natuur hebben. Betrokkenen met zienswijzen hebben reactie
ontvangen en hun zienswijze is meegenomen in het besluit.
Veilige dijken
Dijken zijn opgehoogd en verstevigd, maar hiermee ook de impact voor bewoners. De
werkzaamheden gingen dwars door dorpskernen, zoals bij Ammerstol. Een grote operatie
van technisch vernuft. Vanuit de fractie hebben wij deze voortvarende aanpak van harte
gesteund, ook bij de dijkversterking Krimpen. Daarbij hebben wij oog voor de flora en fauna
in het Vloedbos. Ook het veiliger maken van de dijken langs de Hollandse IJssel is met onze
steun gestart, vooruitlopend op de toekenning van bijdragen van het Rijk.
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Samenwerkingsverbanden
Een goede communicatie en samenwerking tussen lokale-, provinciale- en landelijke
overheden of andere strategische partners enerzijds en het HHSK anderzijds is van
essentieel belang om de taken waarvoor de waterschappen staan, op een verantwoorde
wijze te kunnen uitvoeren. Daar waar de samenwerking op onderdelen achter blijft, moet
gestreefd worden naar verbetering. Er kunnen in dit opzicht grote (financiële) belangen mee
gemoeid zijn.
Ook vinden wij dat het HHSK bewoners actief moet betrekken bij hun werkzaamheden. Voor
allerlei situaties zijn er passende vormen van burgerparticipatie mogelijk. Burgers zijn
betrokken en zijn vaak bereid om mee te denken of hun mening in te brengen. De start van
de kadeophoging in Bleiswijk is een voorbeeld waarbij het zoeken naar samenwerking met
bewoners op een andere manier plaats heeft moeten vinden.
De SGP- ChristenUnie wil dat er in elke gemeente – voor zover die er nog niet zijn - een
gemeenschappelijk 'loket’ komt, waar men ook terecht kan met vragen over wateraspecten.
De gemeente ontvangt de vraag of klacht van burgers en bedrijven en overlegt vervolgens
met het HHSK hoe deze klacht het beste op te lossen is.
Samenwerking met andere waterschappen is zelfs noodzakelijk. Dit moet tot uitdrukking
worden gebracht in onder andere actief zuiveringsbeheer. Bij samenwerking, onder andere
in de afvalwaterketen, zijn voor de SGP- ChristenUnie de laagste haalbare maatschappelijke
kosten voor alle betrokken partijen het leidende principe.
Verder vindt de SGP- ChristenUnie dat waterschappen een bron dienen te zijn van innovatie
en vernieuwing. Samenwerking met kennis- en opleidingsinstituten is daarvoor onmisbaar.
Deze samenwerking met bijvoorbeeld andere waterschappen, Universiteiten en het RIVM
dient zich onder andere te richten op innovatieve oplossingen al dan niet in het stedelijk
gebied, voor waterberging, het tijdig inspelen op de mogelijke gevolgen van
klimaatverandering, duurzaamheid en het waarborgen van de waterkwaliteit. Het toepassen
van duurzame energie zoals wind-energie en zonne-energie heeft (daar waar dit mogelijk is)
prioriteit boven conventionele energie, opgewekt door fossiele brandstoffen.
De waterschappen hebben verschillende taken op het gebied van veiligheid, kwaliteit en
kwantiteit, duurzaamheid en recreatieve mogelijkheden. De SGP- ChristenUnie wil graag
kijken naar de taken die de waterschappen nu uitvoeren in relatie tot de feitelijke kerntaken.
In dat kader moet gekeken worden of bepaalde taken niet beter en efficiënter (en dus
goedkoper) bij een andere organisatie(s) ondergebracht kunnen worden.
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Waterschapsbelasting
De uitvoering van de taken van waterschappen kost geld. Dit moet door
alle betrokkenen worden opgebracht. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld waarbij in
overweging wordt genomen welke taken zullen worden uitgevoerd. Hierbij moet primair gelet
worden op de uitvoering van de basistaken.
De SGP- ChristenUnie wil vermijden, dat er grote veranderingen in tarieven plaatsvinden.
Alleen als het noodzakelijk is, moet er een harmonisatie tussen de verschillende tarieven
worden toegepast. Het waterbeheer vergt meer investeringen in de toekomst, nog los gezien
van de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet. De SGP- ChristenUnie vindt dat de tarieven
in principe niet meer dan de inflatiecorrectie mogen toenemen. Bij rechtvaardigheid denken
wij in de eerste plaats aan een eerlijke lastenverdeling. Daarbij hebben we in het bijzonder
oog voor de minder draagkrachtigen. Voor de minder draagkrachtige burgers moet het
huidige kwijtscheldingsbeleid gehandhaafd blijven, waarbij voor ons de zogenaamde
bijstandsnorm de grens is.

Veiligheid (Waterkeringen)
Veiligheid bieden tegen overstromingen heeft voor de SGP- ChristenUnie de hoogste
prioriteit. Waterkeringen (dijken langs de Nieuwe Maas, de Lek en de Hollandse IJssel)
moeten voldoende hoog en sterk zijn. De waterschappen dragen de verantwoordelijkheid om
waterkeringen aan de veiligheidsnormen-, gesteld door Rijk en provincie-, te laten voldoen.
Het Rijk en de waterschappen financieren ieder 50%.
Ter borging van de veiligheid in het HHSK gebied dienen die belangen krachtig in het
Deltaprogramma te worden ingebracht. De stormvloedkering in de Hollandsche IJssel en de
daarachter gelegen dijken met de geplande dijkversterkingsprogramma's verdienen vanwege
de kwetsbaarheid van het gebied bijzondere aandacht.
De SGP- ChristenUnie vindt dat calamiteitenplannen voortdurend gescreend en waar nodig
geactualiseerd moeten worden. Eén van de problemen die zich op grote schaal voordoet is
de aanwezigheid van muskus- en beverratten. Aangezien muskus- en beverratten gangen
graven in dijken en oevers treedt er schade op en kunnen dijken ernstig verzwakken. De
muskusrattenbestrijdingsdienst valt sinds enkele jaren onder de verantwoordelijkheid van het
waterschap. Er dient sprake te zijn van efficiënte en doelgerichte bestrijding.

Recreatie
De SGP- ChristenUnie vindt dat alle waterschapswerken in aanmerking komen voor
verantwoord recreatief medegebruik, hoewel dit geen kerntaak is van het
Hoogheemraadschap. ln alle projecten van het HHSK moet het Hoogheemraadschap het
recreatief medegebruik ondersteunen.
De SGP- ChristenUnie kiest voor kleinschalige recreatie en wijst grootschalige recreatie af.
Daarom wil zij, op grond van haar uitgangspunten, dat het Hoogheemraadschap geen
medewerking verleent aan georganiseerde recreatieve evenementen op zondag.

6

Voldoende water (waterkwantiteit)
Bouwen in en droog houden van laaggelegen gebieden zoals de Zuidplaspolder en alles
wat daarmee samenhangt, zal gepaard gaan met (zeer) hoge kosten. Om het laagste punt
van Nederland droog te houden wordt van het waterschap een forse inspanning verwacht.
Om die reden is de SGP- ChristenUnie van mening dat er geen nieuwe grootschalige
woningbouw in de diepliggende (veen)gebieden mag plaatsvinden.
De waterbergingscapaciteit in Rotterdam is op dit moment nog steeds niet toereikend. Voor
een goede waterberging is meer ruimte nodig. Ondergrondse wateropslag is een prima
alternatief in het Rotterdamse gebied en mag zijn vervolg krijgen. Daarnaast doet HHSK
samen met de gemeente Rotterdam onderzoek naar andere alternatieve mogelijkheden van
waterberging, benutting van het natuurlijke systeem en of versnelde afvoer van water.
Het recent gelanceerde plan “Tegel eruit, groen erin” is een goede manier om water op een
natuurlijke wijze in de bodem te laten zakken. Vroegtijdige betrokkenheid van het
Hoogheemraadschap is bij ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk.
Afspraken over waterbergingsmogelijkheden worden vastgelegd in waterplannen per
gemeente. De SGP- ChristenUnie streeft naar regionale samenhang in deze plannen.

Schoon water (waterkwaliteit)
Schoon water wordt door diverse, veelal door het waterschap te nemen maatregelen
versterkt. Eén daarvan is het actief zuiveringsbeheer.
Op dit vlak dient nadrukkelijk de samenwerking te worden gezocht met collegawaterschappen.
De SGP- ChristenUnie is een grote voorstander van verzelfstandiging in de technische
uitvoering daarvan, teneinde de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het zuiveringsbeheer hanteert zij het principe "de vervuiler betaalt": wie
voor extra kosten zorgt, moet die kosten ook zelf dragen.
Door blijvende problemen met giftige blauwalgen in recreatie- en zwemwater zal het
waterschap op grond van regelgeving maatregelen moeten treffen om de kwaliteit
van recreatie- en zwemwater te verbeteren of te waarborgen. De SGP- ChristenUnie is van
mening dat onderzoek moet worden gedaan naar gebruik van middelen of methoden die
kunnen bijdragen aan een permanente oplossing.
Water is een kostbaar goed. De SGP- ChristenUnie vindt dat er voortdurend gewerkt moet
worden aan bewustwording bij burgers en bedrijven om zorgvuldig met water om te
gaan. Het voorkomen van afvalwater en het verminderen van de omvang van de
vervuiling is daarbij erg belangrijk.
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Polder, landschap en wegen
De Krimpenerwaard is een agrarisch gebied. Bij de uitvoering van de Gebiedsovereenkomst
Krimpenerwaard (voorheen het Veenweidepact) houdt de SGP- ChristenUnie daar rekening
mee. In de agrarische gebieden moet een bedrijfseconomisch rendabele bedrijfsvoering
mogelijk blijven. In de natuurgebieden worden, zolang er agrarische bedrijven aanwezig zijn,
in de peilbesluiten rekening gehouden met agrariërs. Peil volgt functie is in deze leidend.
De SGP- ChristenUnie is van mening dat de lokale wegentaak niet tot de kerntaken van het
waterschap behoort, maar tot die van de gemeenten. Om die reden wil zij de wegentaak
overdragen aan gemeenten. Het waterschap treft op tijd voorbereidingen om de wegentaak
binnen de Krimpenerwaard over te dragen aan de nieuwe per 1 januari 2015 ontstane
gemeente Krimpenerwaard. Tot het moment van overdracht blijft het waterschap de
wegentaak op een goede manier vervullen.

Tot slot
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de SGP- ChristenUnie dat gestoeld is op ambitie
en realistische doelstellingen. Meer informatie over onze visie op waterschappen kunt u
vinden op onze website: www.hhsk-sgpchristenunie.nl
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met André van der Wende
telefoonnummer: 0182 - 39 55 18 of Harry Prinsen: 06 - 22 90 89 07
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