Brabant verdient
goed water
De kracht van Brabant

Verkiezingsprogramma 2015‐2019
Besturen Brabantse Waterschappen

2

Inhoudsopgave

1. De kracht van vrijheid en verantwoordelijkheid................................................................... 4
2. Veiligheid als eerste prioriteit ............................................................................................... 5
3. Ruimte voor ondernemende Brabanders ............................................................................. 8
4. Een kleine overheid zorgt voor lagere lasten...................................................................... 11
5. Waterschap Aa en Maas...................................................................................................... 13
6. Waterschap Brabantse Delta .............................................................................................. 14
7. Waterschap De Dommel ..................................................................................................... 15

3

1. De kracht van vrijheid en verantwoordelijkheid
Brabant verdient goed water. Daar wil de Brabantse VVD in de waterschappen voor
zorgen. Niet met lange waslijsten aan plannen en wensen, maar door het maken van
duidelijke en scherpe keuzes. Daarmee geven we ruimte aan de kracht van Brabant. Wij
hebben drie speerpunten:
1. Veiligheid als eerste prioriteit
2. Ruimte voor ondernemende Brabanders
3. Lage heffingen
De Brabantse VVD wil een Brabant waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets
buitengewoons te maken van hun leven. Voor de Brabantse VVD betekent dit dat alle
bestuurslagen er zijn voor hun inwoners en dat ruimte wordt gegeven aan de ontwikkeling
van Nederland. Hierbij zijn vrijheid en verantwoordelijkheid de kernbegrippen voor het
liberale handelen. Met deze kernbegrippen in gedachten hebben we dit verkiezings‐
programma geschreven voor de waterschappen. Daarbij geldt dat Brabant een krachtige en
veelzijdige economie kent die een cruciale bijdrage levert aan de Nederlandse economie. De
kracht van Brabant moeten we optimaal benutten. Ook de waterschappen in Brabant
moeten daaraan hun bijdrage leveren door te werken aan een efficiënte en zo klein
mogelijke overheid en ruimte te bieden voor ondernemende Brabanders. Bijvoorbeeld door
ondernemende Brabanders de ruimte te geven projecten op te zetten in plaats van dat als
waterschappen zelf te doen.
De waterschappen zijn er voor de Brabanders en niet andersom. Dit leidt tot een verkiezings‐
programma dat uitblinkt in bescheidenheid door de focus te leggen op de kerntaken van de
waterschappen. Daarbij staat veiligheid als eerste prioriteit voorop.
Soberheid binnen de eigen organisaties en soberheid bij het uitgeven van belastinggeld, leidt
tot lage belastingen.
Dit drieluik – Ruimte voor ondernemende Brabanders, Veiligheid als eerste prioriteit en Lage
lasten – komt hierna aan bod in het verkiezingsprogramma dat voor u ligt. Eerst leest u in de
hoofdstukken 2, 3 en 4 het algemene deel van het programma dat geldt voor alle drie de
Brabantse waterschappen. Vervolgens wordt er in de hoofdstukken 5, 6 en 7 ingegaan op
thema's die specifiek spelen binnen respectievelijk de waterschappen Aa en Maas,
Brabantse Delta en De Dommel.
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2. Veiligheid als eerste prioriteit
De waterschappen moeten zich focussen op de kerntaken zoals in het Bestuursakkoord
Water afgesproken door provincies, gemeenten, waterschappen en waterleiding‐
bedrijven met het kabinet‐Rutte II. De waterschappen kennen een aantal wettelijk
toegekende kerntaken:
1. veiligheid;
2. voldoende oppervlaktewater, niet teveel en niet te weinig (waterkwantiteit);
3 schoon water en de zuivering van het afvalwater van burgers en bedrijven
(waterkwaliteit).
De Brabantse VVD wil dat de waterschappen zich enkel op deze wettelijke taken richten.
Daarbij heeft veiligheid de eerste prioriteit.
Geen hobbyisme bijvoorbeeld op het terrein van energiewinning door het plaatsen van
windmolens of natuurontwikkeling. Als een andere organisatie, of nog beter: een bedrijf, dat
wil doen, zullen de waterschappen daar de ruimte voor geven of ze mee laten doen met
eigen projecten. Maar, het zelf opstarten van dergelijke projecten moeten de
waterschappen achterwege laten. Mochten dergelijke projecten al zijn opgestart, dan
worden deze afgebouwd of overgedragen (verkocht) aan bedrijven of andere organisaties.
Daarbij hoort dat de waterschappen objecten moeten verkopen die ze in hun bezit hebben
maar die geen functie meer hebben in het huidige waterbeheer. Denk aan de Zwartenbergse
molen bij Etten‐Leur. Ook is het geen taak van de waterschappen om bijvoorbeeld een oude
waterzuiveringsinstallatie in Tilburg op kosten van de belastingbetaler om te bouwen tot
museum.
Veiligheid
Voor de Brabantse VVD is veiligheid het belangrijkste thema voor het waterschap. Veilig
wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om hoogwatersituaties zoals in
1953, 1993 en 1995 te voorkomen. Recente voorbeelden zoals in het Verenigd Koninkrijk
geven nog eens de noodzaak hiervan aan. Nederland wordt nog veiliger door het treffen van
doordachte robuuste zoetwatervoorzieningen en doordat niet alleen wordt gekeken naar de
kans dat er een calamiteit gebeurt maar ook naar de impact als het gebeurt.
De recente hevige regenbuien met als gevolg forse wateroverlast benadrukken dat ook de
waterschappen vanuit hun verantwoordelijkheid hun steentje moeten bijdragen aan het
tegengaan van wateroverlast.
Het principe van meerlaagsveiligheid is voor ons uitgangspunt bij de beoordeling van
plannen over de beperking van risico's. Meerlaagsveiligheid is gebaseerd op drie lagen: (1)
dijkversterking (preventie), (2) ruimtelijke ordening en (3) rampenbeheersing en
evacuatiemogelijkheden.
Bij meerlaagsveiligheid is voor de Brabantse VVD de eerste laag (preventie) de belangrijkste
en leidend bij besluitvorming.
Bescherming tegen te veel of te weinig water en verbetering van de waterkwaliteit is een
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De Brabantse VVD vindt dat burgers en
bedrijven op hun verantwoordelijkheid moeten worden aangesproken. De bestaande
regelingen om bedrijven daarbij te steunen, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid of
regels voor het beheer van akkerranden, moeten optimaal worden benut. Dit is beter voor
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het maatschappelijk draagvlak dan het maar blijven aankopen van gronden door het
waterschap. Daarmee wordt ook het onttrekken van landbouwgrond aan de
landbouwproductie zoveel mogelijk voorkomen.
Wij vinden dat de door de provincie vastgestelde normen voor regionale keringen zoals
kades en dijken voor het waterschap leidend moeten zijn. Het waterschap moet het
watersysteem (waaronder de waterkering) zodanig inrichten en beheren dat het voldoet aan
de veiligheidsnorm uit de provinciale verordening. Op dit moment wordt nog niet over de
volle breedte aan die veiligheidsnorm voldaan. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren.
De Brabantse VVD wil gronden reserveren door er een doeltreffende bestemming op te
leggen, zodat ook in de toekomst dijkversterking tegen zo laag mogelijke kosten verzekerd is.
Daarentegen willen wij geen zoekgebieden aanwijzen waar geen concrete plannen aan ten
grondslag liggen maar waarmee Brabanders wel worden belemmerd in hun ondernemen.
Waterkwantiteit en waterkwaliteit
De VVD is uitgesproken voorstander van integraal waterbeleid, waarbij waterkwaliteit en
kwantiteit in één hand zijn. Dit houdt de kosten voor de burger het laagst en op deze manier
kunnen doelen op meerdere manieren worden bereikt. Om de kwaliteit van het water te
kunnen borgen, is het van belang het watersysteem integraal te benaderen. Het water‐
systeem bestaat uit oppervlaktewater, grondwater en waterbodems, oevers en kunstwerken
zoals stuwen. Het watersysteem is voor landbouw, industrie, maar ook natuur en recreatie
in de vorm van drinkwater, gietwater, irrigatiewater, industriewater, zwemwater en het
tegengaan van verdroging van zandgronden van het grootste belang.
Wij willen inzetten op de watersysteemtoets als middel om een actueel en uniform
totaalbeeld te krijgen van het risico op wateroverlast en het maatregelenpakket om
wateroverlast te beperken. Anders dan bij de voorgaande toetsing, geeft de nieuwe toets de
mogelijkheid op basis van kosten en baten een afweging te maken van voorgestelde
maatregelen. De Brabantse VVD vindt dit een goede ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor
waterkwantiteit maar moet ook voor waterkwaliteit gelden, zeker omdat de afgelopen jaren
de waterkwaliteit al flink is verbeterd. Het water in de Brabantse rivieren en sloten hoeft ook
niet van drinkwaterkwaliteit te zijn. De waterschappen moeten gebruik maken van de
uitstelmogelijkheden die de Kaderrichtlijn biedt om daarmee de lasten te beheersen. De
begrippen haalbaar en betaalbaar moeten leidend zijn.
Voor de Brabantse VVD is een brede samenwerking met andere overheden en organisaties
vanzelfsprekend als het gaat over de afvalwaterketen (rioolzuivering, oppervlaktewater,
drinkwater). Te denken valt hierbij aan drinkwaterbedrijven. Door met hen samen te werken
kunnen waterschappen en drinkwaterbedrijven van elkaar leren, komen er eerder innovaties
tot stand en kan gewerkt worden aan een betere en goedkopere uitvoering van
waterschapstaken.
Wij willen een onderzoek naar het gevaar van nieuwe stoffen en de mogelijkheden om die
nieuwe stoffen uit het afvalwater te halen. Het gaat dan niet alleen om restanten van
producten zoals shampoo en cosmetica, maar bijvoorbeeld ook om medicijnresten en resten
van drugsafval. Het onderzoek moet dan wel gebaseerd worden op reële risico's en reële
afwegingen van risico's. Tevens moet het gepaard gaan met een degelijke kosten‐
batenanalyse. De Brabantse VVD pleit ervoor dat dit onderzoek door de waterschappen
gezamenlijk wordt opgepakt en in de komende bestuursperiode wordt uitgevoerd. Wij
hebben hierbij de voorkeur voor het aanpakken bij de bron. Daarbij wordt het bedrijfsleven
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betrokken. Het probleem houdt niet op bij de grens, dus de oplossing moet volgens de
Brabantse VVD ook niet stoppen bij de grens. Dit houdt in dat met bijvoorbeeld België en
andere overheden samengewerkt moet worden. Als uitgangspunt: als iemand illegaal stort
moet hij ook opdraaien voor de kosten van het opruimen en het schoonmaken van het
water.
Bij het borgen van de waterkwaliteit moeten de waterschappen zeker aandacht hebben voor
botulisme en blauwalg. Op dit moment zijn er nog geen duidelijke afspraken tussen de
waterschappen en gemeenten wie welke verantwoordelijkheid heeft bij het aanpakken van
botulisme en blauwalg. Daarom moet er volgens de Brabantse VVD snel gekomen worden
tot sluitende afspraken over de rolverdeling.
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3. Ruimte voor ondernemende Brabanders
De waterschappen zijn er om goede dingen te doen voor de samenleving en om
bescherming te bieden. En daarbij niet nodeloos burgers en bedrijven voor de voeten
lopen.
Die dienstbaarheid hoort volgens de Brabantse VVD in de genen te zitten van de
overheid en dus ook bij de Brabantse waterschappen. Dit uit zich in het bieden van
ruimte aan ondernemende Brabanders, of het nu individuele burgers, ondernemers of
andere organisaties zijn.
Ruimte geven
Ruimte geven kan op verschillende manieren. In het licht van de taken van de
waterschappen vormen samenwerkingsverbanden tussen individuele burgers, bedrijven of
organisaties met het waterschap een kans. Door als waterschap gronden niet in eigendom te
willen hebben, maar een overeenkomst af te sluiten over inrichting, beheer en onderhoud
van die gronden, krijgen burgers en bedrijven meer mogelijkheden en bespaart het
waterschap tegelijkertijd op aankoop. Daarbij wil de Brabantse VVD ook dat waterschappen
samenwerking met vrijwilligers (in georganiseerd verband) aangaan en hen faciliteren bij
bijvoorbeeld het onderhoud van sloten en rivieren.
Bij ruimte geven kan ook worden gedacht aan het werken aan andere, innovatieve
verhoudingen met bedrijven en kennisorganisaties. Een kleinere overheid is mogelijk als met
meer vertrouwen wordt samengewerkt met deze partijen. De kennis die beschikbaar is bij
ondernemers en onderwijsinstellingen kan nog beter worden benut door waterschappen.
Daardoor ontstaat er meer kruisbestuiving tussen overheden, onderwijs en bedrijven. Met
als resultaat een optimaal gebruik en een mix van bewezen en nieuwe methodieken en
technologieën. Wij juichen daarom ontwikkelingen als het toepassen van moderne
contractvormen toe. In algemene zin geldt voor de Brabantse VVD dat wanneer een burger
of bedrijf met een vraag komt bij de waterschappen, deze met een positieve grondhouding
wordt bejegend. 'Ja, mits' in plaats van 'nee, tenzij' geldt als uitgangspunt. Niet dat wij willen
dat de waterschappen zelf grote plannen gaan opzetten.
Nee, het gaat juist om het faciliteren van de initiatieven van anderen. Denk aan
buurtverenigingen of gemeenten die wandel‐ of fietspaden willen aanleggen over dijken en
onderhoudsstroken. Of vissers die geholpen zijn met het vrij toegankelijk zijn van een
visplek. Als de veiligheid het toelaat, willen wij geen borden 'verboden toegang' plaatsen.
Minder regeldruk
Voor regelgeving door het waterschap geldt wat de Brabantse VVD betreft: 'Haags minimum
is maximum'. Wij willen een toets op alle nieuwe en bestaande regelgeving van de
waterschappen om te voorkomen dat er overbodige regels ontstaan. Waterschappen
moeten meer werken met algemene regels voor burgers en bedrijven. Daarbij is het
toegestaan activiteiten te ontplooien zonder vergunning, mits aan de algemene
uitgangspunten wordt voldaan.
Waar een vergunning nodig blijft wil de Brabantse VVD dat een aanvraag voor een zo snel
mogelijk wordt afgehandeld, in plaats van daarvoor de hele wettelijke termijn te nemen.
Dáár zijn onze inwoners en ondernemers mee geholpen.
Ook het betalen van rekeningen door het waterschap moet snel gebeuren.
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Integriteit
Vertrouwen is de basis voor goed bestuur. Wie dat beschaamt, kan geen politieke of
bestuurlijke functie uitoefenen. De Brabantse VVD staat voor een betrouwbare en integere
overheid. Integriteit is daarom de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een
individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon
beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft
geen verborgen agenda. Een persoon met deze eigenschappen is integer en laat zich niet
beïnvloeden door oneigenlijke zaken. Iedereen die binnen of namens de Brabantse VVD een
functie vervult doet dit op integere wijze gebaseerd op de vuistregels van de VVD.
Economie en innovatie
Een goed watersysteem is een voorwaarde voor een gezonde regionale economie. Dit geldt
zeker voor de land‐ en tuinbouw die een wezenlijke bijdrage leveren aan onze Brabantse
economie. Waterschappen kunnen deze sector ondersteunen door hun kerntaak goed in te
vullen en zorg te dragen voor een op het grondgebruik afgestemd peilbeheer. De Brabantse
VVD ziet de landbouw als een belangrijke partner, die aangesproken mag worden op
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met afspraken zoals in het Deltaplan agrarisch
waterbeheer kan op basis van wederkerigheid aan de wateropgaven en goede
productieomstandigheden worden gewerkt. Rivieren en kanalen zijn belangrijk voor het
vervoer van goederen. Het is slim om meer te transporteren over water. Daar is namelijk
meer ruimte dan op de snelwegen. Een voorwaarde hiervoor is dat de Brabantse vaarwegen
in goede staat zijn. Dat is de taak van de provincie en de waterschappen.
Waterschappen kunnen ook op een andere manier dienstbaar zijn aan de versterking van de
Brabantse economie. De investeringsprogramma's van de waterschappen leveren een
belangrijke bijdrage aan de regionale economie van hun verzorgingsgebied. Hierdoor wordt
indirect aan de regionale werkgelegenheid een extra stimulans gegeven. Daarnaast hebben
waterschappen bij hun taakuitoefening een maatschappelijke verantwoordelijkheid op het
gebied van duurzaamheid en (sociale en technische) innovatie. Volgens de Brabantse VVD
kunnen duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan zonder dat dit extra geld hoeft te
kosten. Bij alle initiatieven is economische haalbaarheid het uitgangspunt. De opbrengst van
dergelijke initiatieven kan daarbij een bijdrage leveren bij het temperen van belastingen.
Duurzame en innovatieve oplossingen in de watertechnologie, in de afvalwaterzuivering en
in de bescherming tegen overstromingsgevaar kunnen extra waarde krijgen als
exportproduct. De Brabantse waterschappen zullen hier in bestaande en nieuwe
samenwerkingsverbanden een belangrijke bijdrage aan blijven leveren. Nederland kan zich
op deze manier internationaal blijven positioneren als waterland. Voor alle innovaties geldt
dat ze ook moeten bijdragen aan het goedkoper kunnen uitvoeren van de kerntaken van de
waterschappen.
Recreatie en sportvissen
Veel Brabanders genieten ervan te recreëren op of aan het water. Velen genieten ervan te
vissen. Dat is ook een gezonde vorm van recreatie. De Brabantse VVD vindt het van belang
dat (vis)wateren voor recreanten en sportvissers bereikbaar blijven.
De Brabantse VVD wil dus de bestaande vis‐ en vaarwateren in stand houden en daar niets
aan afdoen in lengte en toegankelijkheid.
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Sport is verder geen kerntaak van het waterschap, maar het waterschap werkt waar mogelijk
en als de veiligheid en waterkwaliteit niet in het geding is mee aan initiatieven van
particulieren, verenigingen en organisaties, gemeenten en provincie, waarvoor zij zelf de
financiering vinden.
Het uitvoeren van zogenoemd Actief Biologisch Beheer, zoals het massaal vangen van de
brasem om ecologische doelen te bereiken, wordt door de Brabantse VVD afgewezen.
Dergelijke ingrepen zijn symptoombestrijding en staan haaks op het streven naar ecologisch
gezonde en duurzame visstanden. De Brabantse VVD staat bij waterkwaliteit een
brongerichte aanpak voor, gericht op het terugdringen van verontreinigingen van water en
waterbodem en het verbeteren van de inrichting van water en oevers. Het uitdunnen en/of
uitzetten van vissen is, als directe ingreep in het ecosysteem water, slechts in uitzonderlijke
gevallen te rechtvaardigen.
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4. Een kleine en krachtige overheid zorgt voor lagere lasten
Het uitgangspunt van een kleine en krachtige overheid geldt volgens de Brabantse VVD
voor elke bestuurslaag. Zo ook voor de waterschappen. Een kleine en krachtige overheid
zorgt voor lagere lasten voor de Brabanders en bedrijven en borgt dat zij meer de ruimte
krijgen dan dat zij daarin beperkt worden door de overheid.
Financiën en bestuur
Net als voor andere bestuurslagen geldt voor waterschappen dat ze robuust en
bestuurskrachtig moeten zijn om het beperkte takenpakket effectief en efficiënt uit te
kunnen voeren. Het fuseren van waterschappen is geen doel op zich maar is een middel om
tot meer effectiviteit en kostenefficiëntie te komen. Indien hiervan sprake is, is de Brabantse
VVD voor het samengaan van Brabantse waterschappen. Voorwaarde is wel dat de
dienstverlening naar burgers en bedrijven op peil blijft. Of een fusie meerwaarde oplevert,
moeten de waterschappen en de provincie de komende bestuursperiode samen
onderzoeken. Die meerwaarde zien wij sowieso bij de zuiveringstaak. Daarom willen we de
komende periode komen tot één zuiveringsbedrijf in Brabant.
Sowieso mag de samenwerking van de Brabantse waterschappen worden geïntensiveerd,
zolang de regionale kennis en betrokkenheid maar is gegarandeerd.
De Brabantse VVD wil dat de inzet van belastinggeld door de waterschappen geschiedt
volgens het principe 'sober en doelmatig'. Niet alleen moeten de waterschappen zich
beperken tot hun wettelijke kerntaken. Die wettelijke kerntaken hebben ze op een zodanige
wijze uit te voeren dat de Brabanders tegen zo laag mogelijke kosten zo veel mogelijk
resultaat krijgen. Daarom is de Brabantse VVD voorstander van het altijd uitvoeren van een
grondige kosten‐batenanalyse voordat wordt besloten over investeringen.
De basis voor een gezonde financiële situatie van een waterschap ligt bij goede sturing op
investeringsplannen en de effecten daarvan op de exploitatierekening. Wij zijn van mening
dat langjarige investeringsplannen hierbij onmisbaar zijn en dat ook gekeken moet worden
naar duurzaamheid en de langetermijneffecten op het watersysteem en de waterketen.
Voor ieder waterschap moet een jaarlijks investeringsplafond gelden. Daarbij zorgt een
gezonde reservepositie ervoor dat calamiteiten opgevangen kunnen worden zonder
belastingverhogingen. Let wel, reserves zijn incidentele middelen, en mogen volgens de
Brabantse VVD niet worden ingezet om structurele uitgaven te dekken.
Bij projecten moet het toekomstig beheer en onderhoud (inclusief de kosten daarvan) voor
aanvang van het project bekend zijn. Deze moeten voordat het project start van dekking zijn
voorzien.
Sobere organisatie
De Brabantse VVD vindt personeelslasten een uitvloeisel van de ambities op basis van de
kerntaken. De ambtelijke organisatie wordt hierop aangepast zodat met de benodigde
menskracht de voorgenomen ambities kunnen worden gerealiseerd. Concreet betekent dit
dat de organisatie van de Brabantse waterschappen gescreend gaat worden. Daarbij wordt
gekeken naar alle werkzaamheden die worden uitgevoerd en of deze bijdragen aan de
realisatie van de kerntaken. Wanneer dit niet het geval is, worden deze werkzaamheden
gestaakt. De screening moet leiden tot een kleinere, meer daadkrachtige organisatie die
beter aansluit op de bestuurlijke wensen en doelen.
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Bij een sobere organisatie hoort niet dat ambtenaren op reis gaan om ontwikkelingshulp te
bieden. Dat hoort volgens ons niet bij de kerntaken van een waterschap en wordt dus niet
betaald door de waterschappen.
Wij hebben twijfels over het samenwerken binnen de Noord‐Brabantse Waterschapsbond.
Deze samenwerking moet kritisch tegen het licht worden gehouden. Als deze samenwerking
geen meerwaarde oplevert, moet die worden gestopt.
Lage heffingen
De heffingen van de Brabantse waterschappen behoren tot de laagste in Nederland. Dat is
geen reden om stil te gaan zitten. Integendeel, de Brabantse VVD vindt dat het streven moet
zijn de waterschapsbelasting omlaag te brengen. Indien dit vanwege de veiligheid niet
mogelijk is, mag de belasting alleen met de inflatiecorrectie worden verhoogd. Eventuele
extra taken worden in beginsel betaald uit de lopende begroting van het betreffende
waterschap. Bij de verdeling van de belastingen over burgers en (landbouw)bedrijven wil de
Brabantse VVD een meer transparante kostentoedeling, die rekening houdt met voor wie de
kosten worden gemaakt.
Wij vinden bezuinigingen bij de waterschappen van belang om de lasten voor burgers zo laag
mogelijk te houden. De bezuinigingen bedragen bij elke waterschap op z'n minst 2% van de
totale begroting, ieder opeenvolgend jaar weer.
Volgens de Brabantse VVD hoort dit een nieuwe begrotingsregel te zijn.
Veiligheid blijft onze eerste prioriteit. Als bezuinigingen evenwel leiden tot vertraging of
afstel van enkele maatregelen op het gebied van wateroverlast (zoals opgaven van het
nationaal bestuursakkoord water) of kwaliteit van oppervlakte water (de Kaderrichtlijn
water), hebben wij daar geen problemen mee. De Brabantse VVD is niet bang voor Europese
boetes zolang we de Brabanders goed en veilig water kunnen bieden. Bij het maken van
deze afweging moeten de waterschappen een kosten‐batenanalyse maken van de
noodzakelijke investeringen, de effecten van die investeringen en de hoogte van de
Europese boetes als die opgelegd zouden worden.
De waterschappen zijn jaarlijks miljoenen kwijt aan kwijtschelding van belasting. Deze
kwijtschelding heeft tot gevolg dat andere belastingbetalers meer moeten betalen. De
Brabantse VVD vindt dat de normen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen,
strenger moeten worden. Het is namelijk niet de taak van de waterschappen om
inkomensbeleid te voeren.
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5. Waterschap Aa en Maas
De veiligheid van het watersysteem staat voorop. Veiligheid en bewoonbaarheid betreft
het bieden van bescherming tegen hoge buitenwaterstanden van de Maas en het zoveel
mogelijk voorkomen van wateroverlast vanuit het regionale watersysteem in perioden
van extreme neerslag. Daarom verdient het werken aan Howabo
(Hoogwaterbescherming Den Bosch), Dynamisch Beekdal, verbetering regionale keringen
en het oplossen van stedelijke knelpunten grote aandacht te krijgen.
De Brabantse VVD is voorstander van versterking van de regionale samenwerking,
waaronder Agrifood Capital (Noordoost Brabant, inclusief Groenblauwe structuren),
Brainport Oost, Rijk van Dommel en Aa, Peelnetwerk en Peelgemeenten,
Gebiedsontwikkeling Raamvallei.
De uitvoering van het Deltaplan Hoge Zandgronden dient voortvarend te worden voortgezet.
Het waterschap is verantwoordelijk voor de zoetwatervoorziening. De Brabantse VVD acht
de wateraanvoer via Noordervaart en verdrogingsbestrijding in de Peel van het grootste
belang.
Wij hechten veel waarde aan innovatie. Bij waterschap Aa en Maas moeten de innovaties
zich richten op: het verder benutten van grondstoffen en energie in het afvalwater. Zoals
ook het ontwerpen van een volwaardige installatie voor celluloseterugwinning op de
zuiveringsinstallatie Aarle‐Rixtel.
De Brabantse VVD is voorstander van het beheersen van tariefstijgingen door middel van
voortzetting van het in 2014 bij Aa en Maas gestarte systeem van 'plafondfinanciering': ten
behoeve van werken aan het watersysteem is het investeringsvolume gemaximeerd tot een
bedrag van € 30 mln. Dit bedrag kan worden geïndexeerd indien dat voor de
systeemveiligheid noodzakelijk is.
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6. Waterschap Brabantse Delta
Veiligheid staat voorop. Waterschap Brabantse Delta heeft meer dan vierhonderd
kilometer dijken en kades in beheer. Meer dan honderd kilometer aan dijken en kades
langs regionale rivieren (zoals Mark, Dintel en Vliet) voldoet nu niet aan de normen. Dit
moet zo snel mogelijk worden aangepakt. Dit mag geen tien jaar meer duren.
Het waterschap werkt aan belangrijke maatregelen in West‐Brabant voor de inzet van het
Volkerak‐Zoommeer als noodwaterberging. De kosten daarvan moeten volledig door de
nationale overheid worden betaald.
Het waterschap Brabantse Delta mag alleen meewerken aan het verzilten van het Volkerak‐
Zoommeer wanneer dit goed uitpakt voor West‐Brabant. Dat betekent onder meer dat de
toevoer van voldoende en goed zoet water voor de landbouw, recreatie en leefbaarheid op
een andere manier geregeld moet worden. De kosten daarvan moeten volledig door de
nationale overheid worden betaald omdat het gaat om een ingreep in rijkswater.
Voor de veiligheid en leefbaarheid in West‐Brabant moet waterschap Brabantse Delta goed
samenwerken met de overheid van België en Vlaanderen. Dit soort vormen van
samenwerking draagt bij aan het realiseren van de kerntaken. Het uitzenden van
ambtenaren naar bijvoorbeeld China als een vorm van internationale samenwerking draagt
niet bij aan het realiseren van de kerntaken en moet daarom worden gestopt.
Brabantse Delta moet komen tot energiezuinige zuivering van afvalwater met innovaties op
het gebied van energie en grondstoffen. Kansen ziet de Brabantse VVD bij verbetering van
het gistingsproces (thermofiele gisting) op de zuivering bij Bath en productie van biogas en
restwarmte op de zuivering in Breda. Hier liggen kansen voor bedrijven en banen. Via
slibverbranding kan de waardevolle grondstof fosfaat worden teruggewonnen.
Als de rijksoverheid besluit het Volkerak‐Zoommeer zout te maken wil de Brabantse VVD dat
de Binnenschelde in Bergen op Zoom wordt verdiept en een open verbinding krijgt met dat
zoute meer. Daarmee worden de recreatiemogelijkheden en de waterkwaliteit verbeterd.
Die maatregel moet onderdeel worden van het door het rijk gefinancierde project.
De Brabantse VVD wil dat waterschap Brabantse Delta effectieve maatregelen neemt om de
verdroging op de Kalmthoutse Heide aan te pakken, zodat het Groote Meer niet meer
droogvalt. Daarbij moet ook Vlaanderen stevig worden aangesproken op zijn
verantwoordelijkheid om effectieve maatregelen te nemen op de Steertse Heide.
De provincie Brabant overweegt de verbinding van de Roode Vaart door Zevenbergen
doorvaarbaar te maken. Dat biedt goede perspectieven voor met name de recreatievaart in
West‐Brabant. Als de provincie daartoe besluit en daarvoor het geld bijeen weet te brengen,
wil de Brabantse VVD dat het waterschap Brabantse Delta daar in de uitvoering en het
beheer aan meewerkt. In het westen van Brabant liggen grote kansen voor waterrecreatie.
Die kansen worden tot ontwikkeling gebracht binnen provinciale projecten als de Waterlinie
van de Brabantse Wal (Landschap van Allure) en Waterpoort. De Brabantse VVD steunt die
ontwikkelingen. Het waterschap Brabantse Delta moet dat ook doen.
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7. Waterschap De Dommel
Droge voeten in natte tijden. Op dit moment zijn er in Tilburg en omgeving de nodige
problemen bij zware regenval. Hier moet meer aandacht aan besteed worden.
Voldoende water, met name voor de agrariërs in de droge tijden is van belang, net als een
grondwaterspiegel die hoog genoeg is.
Waterschap de Dommel moet volgens de Brabantse VVD met meer voortvarendheid werken
aan een oplossing met betrekking tot de bouw van de energiefabriek in Tilburg. Het conflict
met de bouwer moet volgens de Brabantse VVD strakker aangepakt worden.
Wij zullen er strak op toezien dat het mede door de Brabantse VVD geïnitieerde strakke
beleid ten aanzien van de personeelsformatie van het waterschap gecontinueerd wordt.
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