Verkiezingsprogramma
2019 2023
AWP Aa en Maas

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is een landelijke vereniging met een gekozen
bestuur. In elk waterschap heeft de AWP een afdeling.
De landelijke vereniging heeft het landelijke verkiezingsprogramma “AWP niet politiek
wel deskundig“ vastgesteld. AWP Aa en Maas heeft vanuit de lokale situatie eigen
speerpunten toegevoegd en regiogebonden actiepunten opgesteld.
5 landelijke speerpunten van de Algemene Waterschapspartij:
1. Voor onze kinderen
want ook zij hebben recht op droge voeten en schoon water.
2. Mensen echt serieus nemen
want de AWP wil dat het waterschap naar u luistert.
3. Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken
want de AWP wil dat de gevolgen van hoosbuien binnen de perken blijft.
4. Geen viezigheid in ons water
want de AWP gaat voor gezond water voor mens en natuur.
5. Plezier met water
want de AWP wil dat mensen kunnen genieten van water.
Speerpunten AWP Aa en Maas
Bij afweging van de grote hoeveelheid wensen en taken
leggen wij de prioriteit bij Waterveiligheid en
Waterkwaliteit.
Daarnaast vinden wij dat het waterschap niet alle
maatschappelijke aandachtspunten tegelijk kan
oplossen.
6. Voorkomen van levensbedreigende overstroming.
want ruimte voor de Maas en veilige (regionale) dijken zijn een eerste zorg.
7. Waterkwaliteit verbeteren met verbeterde zuiveringsmethoden en vervuiling van het
water voorkomen.
Want door overbemesting, drugsafval, overstromende riolen, en allerlei ander afval wat
in de sloot terecht komt wordt het water in onze regio ernstig verontreinigd.
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Naast deze speerpunten vinden wij regionale actiepunten belangrijk:
Hertogswetering:
- Consequente bestrijding van de grote waternavel om de overlast door deze
woekerplant beheersbaar te houden.
- Duikers op orde. De verbindingsbuizen tussen watergangen dienen open te zijn
zodat water er vlot doorheen kan stromen. Ze moeten op geschikte diepte liggen
om het water niet te snel weg te laten stromen.
Beneden Aa:
- Verbetering waterkwaliteit door het verminderen van voedingsstoffen in het
oppervlakte water.
- Ruimte voor waterberging. Als reserve voor droge tijden en als noodopvang bij veel
regenval om wateroverlast te voorkomen.
Boven Aa:
- Bestrijding van overbemesting. Veel beekdalen zijn heringericht. Om hier het
gewenst planten- en dierenleven een kans te geven zal het water schoner moeten
blijven. Er is veel geld geïnvesteerd in een aantal unieke natuurgebieden. Zonder
schoon water is dit nutteloos.
- Aanpassing van het beregeningsbeleid om verlaging van het grondwaterpeil tegen
te gaan. Industrie, akkerbouw en drinkwaterbedrijven pompen nu samen meer
water uit de bodem dan er bij komt.
Raam:
- Wateroverlast beperken. We doen een beroep op iedereen om minder verharding
toe te passen en voor het aanleggen van plekken waar het water in de grond kan
zakken. Riolen en sloten raken daardoor minder snel overvol.
- Natuurontwikkeling stimuleren en diverse natuurgebieden aan elkaar koppelen.
- Behoud van het Maasheggengebied en de bakenbomen bij
dijkversterkingsprojecten.
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Thema’s
1. Bewust zijn van het belang van water:

Zuinig op ons water door besparen, hergebruik,
opslaan en afvoeren.
Helder en democratisch beleid, ondersteund door
een goede communicatie met betrokkenen.
Samenwerking met andere overheden is
noodzakelijk om tot goede oplossingen te komen.

2. Het klimaat verandert. Niets doen is geen optie.
Zeespiegelstijging, meer hevige buien en meer droge perioden zoals de zomer van
2018. We hebben ons aan te passen. Beter nu dan uitstellen.
We pleiten ervoor om regenwater ter plaatse op te vangen en in de grond laten zakken.
Half open bestrating, groene daken en groene wanden helpen tegen waterplassen op
straat en zorgen bovendien voor isolatie tegen hitte en kou. Slimme maatregelen tegen
droogte combineren met maatregelen om wateroverlast bij hevige buien te voorkomen.

3. Recreatie, natuur en landschap:
Stop achteruitgang biodiversiteit, behoud ruimte voor dieren- en plantenleven.
Natuur schept ruimte voor mensen om te ontspannen. Houdt waterkanten waar
mogelijk toegankelijk voor wandelaars. Ook mag er ruimte zijn voor sportvissers,
maar… stop gebruik van vislood.

4. Innovatie:
Onderzoek leidt tot kennisvergroting en verbetering. Hier zijn we voorstander van,
maar, onder hoede van het kenniscentrum van de waterschappen, STOWA. Het
waterschap zelf is geen onderzoeksinstituut. We willen graag samenwerken met
bedrijven om nieuwe technieken en ideeën te testen en uit te voeren.

5. De jeugd heeft de toekomst:
Waterbeheer is zeer belangrijk voor ons land. Elk kind is geboeid door water. Het is
zaak om deze belangstelling vast te houden.
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We pleiten ervoor om goede waterdeskundigen op te leiden en te zorgen voor
voldoende stageplekken. Het nationale jeugdwaterschap vinden we een uitstekende
manier om jongeren te betrekken bij het waterschapswerk.

6. Veiligheid: Vanzelfsprekend!
Voorkomen van overstromingen, betrouwbare waterkeringen en voldoende ruimte voor
de rivier.
Hoogwater in Rivieren en beken de ruimte geven die ervoor nodig is.
Het programma om dijken te versterken voortvarend uitvoeren. Benodigd onderhoud
aan dijken niet uitstellen. Gereserveerde financiering niet ad-hoc voor andere
doeleinden gebruiken.

7. Waterkwantiteit: Landgebruik aanpassen aan te verwachten waterhoeveelheid.
Door verstandige inrichting beheersbaar maken:
 Voor veel en weinig water
 Voor flora en fauna
 Functie aanpassen aan inrichting en te verwachten waterhoeveelheid.

Belangrijk vinden wij dat de landbouw bij keuze van de gewassen rekening houdt met
het plaatselijke waterpeil.
Brabant is de afgelopen decennia behoorlijk verdroogd. Maatregelen om het waterpeil
te herstellen zijn hard nodig. Grondwater-onttrekkingen alleen toegestaan als het peil
op een verantwoord niveau zit. Wij hopen op betere samenwerking tussen onze
overheden bij regelgeving hierover.

8. Waterkwaliteit:
Schoon water is van belang voor ons voedsel èn onze gezondheid.
Lang niet alle stoffen die geloosd worden in het water kunnen er uit gehaald worden.
Beter is het om waterverontreiniging te voorkomen. Wat er niet in komt hoeft er niet te
worden uitgehaald.
Schoon water begint bij een gezonde bodem. Grondstructuur verbeteren door
vezelrijke mest. Beperking van bestrijdingsmiddelen zorgt voor beter bodemleven. Een
gezonde bodem houdt water beter vast.
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9. Financiën en overig beleid:
Belastingheffing: Eerlijk, duidelijk, duurzaam!
Belastingverhoging willen wij beperken.
Uitgangspunt is dat de tarieven niet meer stijgen
dan het inflatiepercentage. Maar, voor
Waterveiligheid en een goede Waterkwaliteit
(onze speerpunten) zal soms iets meer nodig
zijn.
Wij zien graag dat het huidige belastingstelsel wordt aangepast. Uitgangspunten
daarbij zijn: het profijtbeginsel en de vervuiler betaalt. Nu betalen de huishoudens te
veel belasting ( circa 80% van de jaarlijkse opbrengst)
Wij ondersteunen het beleid voor kwijtschelding van belasting voor mensen met een
smalle beurs.
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