


18 maart is de dag van de wa-
terschapsverkiezingen, tege-
lijk met de verkiezingen voor 
Provinciale Staten. Voor de 
eerste keer in de geschiede-
nis kunt u twee stemmen uit-
brengen in één en hetzelfde 
stembureau!
 

‘Ik heb een goede reden om 
te gaan stemmen voor het 
waterschap!’ zei laatst een 

goede kennis uit Noordscheschut 
tegen mij. 
‘Vertel op’, zei ik nieuwsgierig. 
‘De tafel van mijn oude moeder’, 
zei hij. ‘De onderste helft van haar 
tafelpoten ziet nog altijd bleek. 
Omdat die twee keer in het water 
hebben gestaan. Dat moeten we 
niet weer hebben.’
Groot gelijk heeft hij. Zeker nu 
het klimaat verandert, en extreme 
buien vaker gaan vallen.
De overstromingen in Engeland 
en andere landen zonder water-
schappen staan nog scherp op 
ons netvlies. Wekenlange ont-
wrichting. Maandenlange, soms 
jarenlange schade. 
De waterschappen houden Ne-
derland droog. Ze leggen de 
basis voor begaanbare wegen, 
vruchtbare tuinen, gezonde boe-
renbedrijven, een bloeiende, 
soortenrijke natuur en heerlijk ge-
nieten en recreëren in een mooie 
omgeving. 

Maar er is meer werk aan water! 
In veel landen sterven kinderen 
veel te jong, omdat het water 
verontreinigd is. In Nederland 
maken de waterschappen het af-
valwater schoon, en dragen daar-

mee bij aan volksgezondheid. 
Binnen Reest en Wieden kost u 
dat nog geen 20 cent per dag. 

Eens in de vier jaar kunnen Neder-
landers hun verbondenheid met 
het waterschapswerk uitdrukken 
met een stem. Hun tevredenheid. 
Maar ook hun zorgen en wensen. 
Reden genoeg om te gaan stem-
men. Want de gekozen bestuurs-
leden bepalen welk werk het wa-
terschap doet. Er valt dus wat te 
kiezen!  
Jazeker! Het is echt per partij 
verschillend op welke manier 
en tegen welke kosten men het 
waterschapswerk uitgevoerd wil 
zien. Je kunt de vraagstukken zo 
opsommen. Waar willen we bij 
extreme regen het overtollige 
water laten? In welk tempo willen 
we investeren in duurzame inno-
vatie om water te zuiveren?  Ho-
gere dijken of meer ruimte voor 
water? Kiezen we wel of niet voor 
recreatie langs het water? Willen 
we vrijwel altijd droge akkers? 
Of juist meer natte natuur om de 
verdroging tegen te gaan? Meer 
of minder risico’s lopen? Meer of 
minder zekerheid? En wat is onze 
achtergrond bij al die keuzes? 
Niet dat het allemaal altijd mes-
scherp tegenover elkaar staat, 
maar de accenten verschillen dui-
delijk. In deze krant stellen de par-
tijen en de kandidaten zich aan u 
voor.  Ik beveel u van harte aan 
daar nauwkeurig kennis van te 
nemen. Dan kunt u een afgewo-
gen keuze maken.
We geven u in deze krant trou-
wens ook een inkijkje in ons da-
gelijkse werk als waterschap. 

Omdat we daar trots op zijn, 
maar ook omdat we graag willen 
dat u het juiste beeld heeft. 
Goed en breed gedragen water-
beheer is cruciaal voor het welva-
rend voortbestaan van ons lage 
land aan de zee. Nationaal , maar 
ook hier in onze eigen regio. 
Het is uniek dat we in Nederland 
belasting heffen, specifiek voor 
waterbeheer. En dat u als belang-
hebbende en kiesgerechtigde 

daarover kunt meebesluiten. 
Reest en Wieden heeft een be-
groting van ruim 40 miljoen euro.  
Met uw stem geeft u aan, hoe u 
dat belastinggeld op z’n best be-
steed wilt zien.  
Internationaal wordt er met be-
wondering naar Nederland ge-
keken. Hoe we het hier hebben 
geregeld op watergebied. Dat 
blijkt wel uit het rapportcijfer dat 
de OESO het Nederlandse model 

voor waterbeheer vorig jaar gaf, 
namelijk een 8,5! 
Kom stemmen op woensdag 18 
maart.  Dat is de beste garantie 
om dat unieke systeem en dat 
hoge niveau te handhaven. Bo-
vendien heeft u dan alle recht, 
om er de komende jaren iets van 
te vinden!

Marga Kool
Dijkgraaf van Reest en Wieden

Uw stem bepaalt
Wat, waar, wanneer en tegen welke kosten

Op 18 maart zijn twee verkiezingen. U kunt kie-
zen voor een nieuw waterschapsbestuur voor 
Reest en Wieden. Maar op die dag zijn er ook 
verkiezingen voor Provinciale Staten. Het is 
voor het eerst dat beide verkiezingen op dezelf-
de datum vallen. Ook is het voor het eerst dat u 
in het stembureau kunt stemmen voor het wa-
terschapbestuur. Wilt u meer waterberging, een 
beter openbaar vervoer, betere wegen of scho-
ner water, andere natuur- of landbouwmaatre-
gelen of meer of minder cultuur.  Dan valt er wat 
te kiezen. Ga dan stemmen voor waterschap en 
provincie! Het gaat over uw leefomgeving, waar 
waterschappen en provincies aan werken.
Meer weten? Kijk dan eens op de websites van 
het waterschap, de provincies of op de sites van 
de deelnemende partijen. Ook kunt u de stem-
hulp, www.kieskompas of www.stemwijzer.nl, 
invullen om een keuze te maken. 

��  Kijk ook eens op de volgende websites:  
www.reestenwieden.nl/verkiezingen  
www.JIJenOverijssel.nl  
www.drenthe.nl/verkiezingen 

Twee verkiezingen: 
u hebt het voor het zeggen!

Deze verkiezingskrant  is bezorgd met een uit-
gave van Boom regionale uitgevers. Inwoners 
die hebben aangegeven dat ze geen reclame-
drukwerk en huis-aan-huiskranten wensen te 
ontvangen, ontvangen dus ook deze krant niet. 
Als u mensen kent, waarvan u weet dat ze deze 
informatie graag willen lezen, kunt u  hen verwij-
zen naar onze website, www.reestenwieden.nl/
verkiezingen 
Ook ligt er een aantal kranten in bibliotheken 
en gemeentehuizen en natuurlijk sturen wij de 
krant ook graag naar uw postadres. 

��  Belt u dan met het waterschap:  
0522-276767.

Waar komt deze krant (niet)?

Op woensdag 18 maart 2015 zijn er waterschapsverkiezingen. De 
waterschappen hebben een stemhulp laten maken die u helpt bij het 
maken van een keuze. Dat is Kieskompas. Kieskompas kan u helpen 
om te kijken bij welke partij uw standpunten het beste passen.

Er valt wat te kiezen!
Kieskompas laat zien dat er bij de waterschapsverkiezingen echt 
iets valt te kiezen. Kiest u voor hogere dijken of wilt u meer ruimte 
voor het water? Liever een lage waterstand voor de landbouw of 
kiest u voor een hoger peil tegen verdroging? Gaat u voor natuur 
of liever recreatie?
Goed waterbeheer is onmisbaar voor het voortbestaan van Neder-
land. Waterschappen zorgen voor veiligheid, schoon en voldoende 
water. Maar daarnaast zit er een maatschappelijke waarde aan het 
werk van de waterschappen. Denk aan de zorg voor een mooie leef-
omgeving, volksgezondheid en het bijdragen aan een duurzame sa-
menleving. Belangrijke waarden die het waard zijn te gaan stemmen!

Probeer het eens!
Het Kieskompas helpt kiezers aan de hand van dertig stellingen 
een keuze te maken over de belangrijkste onderwerpen. Op die 
manier komt er achter bij welke partij uw standpunten het beste 
passen. Het helpt u om een keuze  te maken. Als u Kieskom-
pas heeft afgerond staat u  ergens in dat kompas. U kunt dan 
zien bij welke partij uw antwoorden het beste passen. Met 
één muisklik is uw mening te vergelijken met de standpun-
ten van alle politieke partijen. Ieder standpunt wordt gemoti-
veerd met een tekst uit het verkiezingsprogramma. 

��  Vul ook het Kieskompas in 
op www.kieskompas.nl

Kies 18 maart partij met het Kieskompas!  

Het kan zijn dat u deze krant ontvangt, terwijl u niet 
in ons waterschapsgebied woont. Dat komt omdat 
deze verkiezingskrant op postcode wordt bezorgd 
en postcodes zich niet altijd aan waterschapsgren-
zen houden. Maar ook dan wensen wij u veel lees-
plezier met deze uitgave. 

��  Meer weten over het waterschap?  
Kijk op www.reestenwieden.nl 
of volg ons op twitter:@reestenwieden 

Verkeerd bezorgd? 
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Wat kunt of moet u 
doen? De voorpa-
gina van deze krant 

is een poster die u, als u in 
ons gebied woont (belasting 
betaalt aan Reest en Wieden), 
voor het raam kunt hangen als 
u mee wilt doen om de iPad te 
winnen.
Vervolgens maakt u een foto 
van uw raam of uw huis en u 
kunt dan de foto uploaden naar 
onze website. Ook kunt u, als u 
de poster heeft opgehangen, 
een selfie maken met de poster 
naast u. Let op: de poster moet 
duidelijk zichtbaar zijn op de 
foto! 
Gedurende de komende week 
rijden medewerkers van Reest 
en Wieden rond om te kijken 
waar posters hangen. Bent 
u niet in de gelegenheid om 
een foto te uploaden via onze 

website, dan kunt u toch uw 
poster voor het raam han-
gen. Zij noteren de adressen 
waar een poster hangt. Op 
die manier doen ook  inwo-
ners mee, die niet via de 
website meedoen.  

U kunt u foto uploaden via 
www.reestenwieden.nl.  
Na 18 maart verloten wij onder 
de inzendingen en de adressen 
die we hebben genoteerd een 
iPad. Maar er zijn ook nog an-
dere prijzen. U wordt dan uit-
genodigd om uw prijs in ont-
vangt nemen.   
Naast een iPad kunt u het boek 
Dijken van Nederland, Verbin-
ding Verbeeld (kunstboek  over 
het Dwingelderveld), De Reest 
(fotoboek Beelden van een 
beek) en een aantal wateratlas-
sen winnen.
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Verkiezingsactie: 
win een Ipad!

Op maandagavond 16 maart organiseert het water-
schap in samenwerking met Boom Regionale uitgevers 
een lijsttrekkersdebat in het waterschapshuis. Aanvang 
20.00 uur. De zaal is om 19.30 uur open. De zeven lijst-
trekkers Henk Lammers (CDA), Obe Brandsma (Water 
Natuurlijk), Mark Tuit (PvdA), Mark Strolenberg (VVD), 
Remmie Winters (ChristenUnie), Arja Doornbos (Alge-
mene Waterschapspartij) en Frans Bergwerf (50PLUS), 
debatteren onder leiding van Ton Henzen.

Lijsttrekkersdebat: 16 maart 
in het waterschapshuis

Fauna Uittreedplaats
Reeën kunnen geweldig zwemmen. Maar een steile walkant is  
een probleem. Daarom helpt het waterschap met een Fauna  
Uittreed Plaats (Fup). 

Maaien van waterkanten
Onderhoud van sloten en watergangen.  
Essentieel werk. Het waterschap is er  
dagelijks druk mee. 

A.F. Stroink
Gemaal A.F. Stroink in Vollenhove. Het houdt 
al bijna 100 jaar Noordwest Overijssel veilig.

Waterberging bij stadsrand Meppel
Speciale plekken bij de stadsrand Meppel om 
in natte perioden tijdelijk water te bergen.   
Zo hou je Meppel droog.  

Muskusratten bestrijden:
Mooie beestjes. Maar owee!  
Ze ondergraven kades en dijken. Gevaarlijk 
voor onze veiligheid. Daarom moeten wij ze 
vangen.

Peilschaal Reest en Wieden
Onze peilbeheerders zijn dagelijks op pad in 
het hele gebied. Om overal voor het juiste 
waterpeil, zelfs via de telefoon, te zorgen. 

Wat doet het waterschap?

Afvalwater zuiveren 
Uw afvalwater weer schoon voor minder dan 20 cent per dag. Met uitgekiende technologie in 
onze zuiveringsinstallaties. Mooi, dat dit jaar het tarief zelfs omlaag kon. 

Deze waterschapsverkiezingskrant biedt u een 
kans om een iPad te winnen. In deze krant kunt 
u lezen waarom het belangrijk is te stemmen 
voor een nieuw waterschapsbestuur en wat het 
waterschap allemaal doet om te zorgen voor uw 
veiligheid, voldoende en schoon water. Op 18 maart 
kunt u stemmen voor Provinciale Staten en voor een 
nieuw waterschapsbestuur. Een goede opkomst is 
daarbij belangrijk. U kunt daarbij helpen!
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Water Natuurlijk staat voor:

Gezondheid 
Schoon, helder water is van le-
vensbelang voor mens, plant en 
dier. Wij willen uitspoeling van 
mest en bestrijdingsmiddelen 
uit de landbouw verminderen en 
vervuiling bij de bron aanpakken. 

Duurzaamheid 
In ons gebied is veel bos en na-
tuur, maar door watervervuiling 
en verdroging zijn veel planten 
en dieren verdwenen. Wij willen 

de waterkwaliteit  verbeteren en 
de natuurwaarden herstellen, 
dan kunnen ook onze kinderen 
en kleinkinderen nog genieten 
van dit prachtige gebied. 

Genieten
Wij streven naar ruimte voor be-
leving (wandelen, vissen, fietsen, 
zwemmen, kanoën, schaatsen) 
op en rondom het water, ook in 
dorpen en steden. In gemalen 
sneuvelen veel vissen. Voor een 
goede visstand is het belangrijk 
dat vissen veilig langs gemalen 

en stuwen kunnen zwemmen. 
Dit voorkomt dierenleed.  

Veiligheid 
Wij spelen in op de klimaatver-
andering om overstromingen in 
bebouwd gebied te voorkomen. 
Daarvoor maken wij ruimte 
voor tijdelijke waterberging, zo-
als in de Drentse beekdalen, het 
Dwingelderveld en de polders 
Wetering. 

Betaalbaar waterschap 
Bij de waterzuivering willen wij 

energie en grondstof-
fen terugwinnen en de 
samenwerking met ge-
meenten versterken. Wij 

willen dat gemeenten niet bou-
wen in laaggelegen gebieden. Dit 
maakt het waterbeheer duurza-
mer en bespaart veel kosten. 

Verbinden 
Onlangs is besloten tot een fusie 
met Waterschap Groot Salland. 
Water Natuurlijk was hier tegen, 
omdat een mega-waterschap 
van Assen tot Deventer de be-
trokkenheid met de inwoners 
dreigt kwijt te raken. Wij willen 
samen met de bewoners wer-
ken aan gezond en veilig water 
in dorp en stad, met ruimte voor 
beleving. Voor de werkgelegen-
heid in de regio is vestiging van 
het fusiewaterschap in Meppel 
belangrijk. 

��  Nadere informatie en het  
verkiezingsprogramma:  
www.waternatuurlijk.nl/ 
reest-en-wieden 

De kandidaten: Obe Brandsma, Wanneperveen (lijsttrekker), Paul van Eijk 
(Ruinen), Geertje Veenstra (Kalenberg), Albert Kerssies (Beilen), Henk Wie-
be van der Meulen (Ruinen), Cees Slottje (Hoogeveen), André Westerdijk 
(Beilen) en Wouter de Ruijter (De Wijk). 

Water Natuurlijk 
zet zich in voor 
schoon, gezond, 

veilig en natuurlijk  water in een gebied waar het fijn is te 
wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk is in 2008 
opgericht door diverse natuur- en recreatieorganisaties 
zoals Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en de 
Milieufederaties. D’66 en Groen Links sluiten zich aan bij 
Water Natuurlijk. Bij de verkiezingen in 2008 was Water 
Natuurlijk landelijk de grootste partij.

Lijst 2 - Water Natuurlijk

Samenwerken aan duurzaam  
waterrijk wonen in stad en dorp
In stad en dorp willen wij, samen met bewoners, ruimte maken 
voor water. Het schone regenwater komt niet meer in het riool, 
maar vangen we op in vijvers en sloten. Schoon helder water met 
bloemrijke, natuurvriendelijke oevers, waar je in kunt zwemmen, 
vissen, varen of stil van kunt genieten. Met nieuwe wc’s wordt 
poep en plas  gescheiden, zodat het riool minder wordt belast en 
het als meststof kan worden gebruikt. Door deze duurzame maat-
regelen besparen we kosten. 

Waterschapsverkiezingen       2015

Het CDA wil:

1. Kostenbeheersing door
-  Het realiseren van aanzienlijke 

financiële voordelen door de 
fusie met Waterschap Groot 
Salland.

-  Slimmer gebruik maken van 
grond en minder snel grond 
aankopen. Eerst kijken of er an-
dere mogelijkheden zijn, zoals 
nadeelcompensatie en schade-
vergoeding voor landeigena-
ren, als er bijvoorbeeld ergens 
ruimte voor water of anderszins 
is benodigd.

-  Goede samenwerking met de 
gemeenten om gezamenlijk 
kosten te besparen in de afval-
watersystemen levert geld op.

2. Fusieproces
-  Eerlijke kostentoedeling voor 

het nieuwe waterschap Groot 
Salland Reest en Wieden: hier-
voor is een goede afstemming 
tussen beide fuserende water-
schappen nodig. De fusie moet 
voor de inwoners van het ge-
bied, ingezetene of landeige-
naar, glad en soepel verlopen.

-  Respect voor de bedrijfscultuur 
en medewerkers van Reest en 

Wieden bij de overgang 
naar de nieuwe organi-
satie.

-  Grootschalig regisseren, 
maar kleinschalig uitvoe-
ren en mensen vroegtij-
dig betrekken bij projec-
ten van het waterschap, 
zodat het nieuwe water-
schap minstens zo dicht 
bij de mensen staat als 
in het verleden.

3. Duurzaamheid
-  Duurzaamheid is heel 

belangrijk, maar wel met 
beide benen op de grond, 
dus bijvoorbeeld veer-
krachtige watersystemen 
en energieterugwinning 
op waterzuiveringen, zo-
als bijvoorbeeld in Ech-
ten.

4. Peilbeheer
-  Goede peilbeheersing voor 

landbouw, rietteelt en voor na-
tuurgebieden en ruimte voor re-
creatief medegebruik van water. 

-  Voldoende, maar niet teveel, 
schoon water voor de landbouw 
en tegengaan van verdroging 
van natuurgebieden.

Het CDA heeft kandidaten, die al-
len hun sporen in het openbaar 
bestuur al hebben verdiend, en 
die betrokken zijn op de lokale en 
regionale samenleving.
Daar kunnen we mee verder. Een 
keus voor het CDA is keus voor 
zekerheid, continuïteit, billijkheid, 
voor samen doen.
Meer informatie over het CDA en 
het programma ‘Water.......van le-

vensbelang’ vindt u op onze web-
sites.

Wat te doen met 3 miljoen?
CDA Reest &  Wieden  is voor las-
tenverlichting, liefst structureel.  
Burgers en bedrijven dragen jaar-
lijks al fors bij aan het waterschap.  
Betaalbaarheid van de water-
schapslasten is voor ons ook een 
belangrijk thema in relatie met de 

fusie met het Waterschap Groot 
Salland. Deze 3 miljoen zetten 
wij dus in voor lastenverlaging, 
eerlijk verdeeld over de verschil-
lende categorieën. 

��  Voor meer informatie:  
www.cda.nl/drenthe/verkiezingen/
waterschap-verkiezingen
��  www.cda.nl/overijssel/ 
verkiezingen

Water is van levensbelang. 
Veiligheid, droge voeten en 
schoon water is vanzelfspre-

kend in ons land. In de landen om ons heen is dat toch 
minder. Je ziet daar vaak beelden van met waterover-
last en overstromingen. Zo vanzelfsprekend, dat het al-
lemaal goed is geregeld, is dat dus kennelijk niet. Onze 
waterschappen doen het daarom dus best goed. Het 
CDA is daar trots op! Wij willen dit zo houden en ...ver-
der verbeteren. Op 18 maart kunt u stemmen voor een 
nieuw bestuur van het waterschap Reest en Wieden. 
Kies CDA!

Lijst 1 - CDA

V.l.n.r. Henk Lammers, Zuidwolde (1), Clazinus Netjes, Steenwijk (2), Jeroen Slager, Balkbrug (5), Joma Kaal, Westerbork (4) 
en Dirk Bruins, Dwingeloo (3). 
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Kernpunten voor VVD:
•	 Veiligheid	vòòrop;
•	 Waterschapslasten	zo	laag	mogelijk;
•	 Focus	op	watertaken,	franje	eraf;
•	 Minder	bureaucratie;
•	 Doelmatiger	en	efficiënter	waterschap;
•	 Communicatie	en	draagvlak	moet	beter;
•	 Geef	bedrijven	de	ruimte;
•	 Waterschap	moet	innoveren;
•	 Natuurgebieden	toegankelijk	voor	recreanten.

Lagere tarieven voor iedereen
De	taken	van	het	waterschap	zijn	van	groot	belang,	maar	kosten	veel	
geld.	Inwoners	en	bedrijven	moeten	daarvoor	steeds	meer	gaan	be-
talen.	De	afgelopen	jaren	heeft	de	VVD	zich	ingezet	om	de	tarieven	
laag	te	houden,	door	jaarlijks	met	bezuinigingsvoorstellen	te	komen.	

De	 VVD-bezuinigingsvoorstellen	 werden	
helaas	niet	altijd	gesteund	door	een	meer-
derheid	in	het	bestuur.	Een	groot	deel	van	
u	is	daardoor	geconfronteerd	met	een	bui-
tenproportionele	stijging!

We gaan voor alléén de kerntaken
Kwaliteit	leveren	voor	een	goede	prijs	en	geen	overbodige	en	kost-
bare	andere	activiteiten,	die	niet	tot	de	kerntaken	van	het	waterschap	
behoren.	Met	natuurprestige	projecten,	té	ambitieuze	milieudoelen	
en	 besteden	 van	 geld	 aan	 ontwikkelingssamenwerking	 moet	 het	
waterschap	stoppen.	We	willen	fors	 inzetten	op	meer	efficiency	en	
innovatie.	We	zijn	gedreven	door	kostenbewustheid	en	zuinigheid.

Verkiezingsprogramma & kandidaten
De	VVD	gaat	de	verkiezingen	in	met	een	ervaren	en	praktijkgericht	
team	uit	alle	windstreken	van	het	gebied.	Er	ligt	een	helder	verkie-
zingsprogramma	in	een	verkorte	en	uitgebreidere	vorm,	deze	is	te	
downloaden	via	de	website.	

Stem VVD
De	VVD	 heeft	 de	 meest	 efficiënte	 oplossingen	 voor	 de	 kerntaken	
van	een	waterschap,	voor	het	besturen	van	een	waterschap	en	voor	
de	lastenontwikkelingen.	En,	de	VVD	heeft	aandacht	voor	de	nieuw-
ste	technologische	ontwikkelingen.	Stem	daarom	VVD!

�� www.vvdreestenwieden.nl

Er verandert veel op het gebied 
van water! De VVD zet ook in op 
droge voeten én voldoende water, 

maar wél tegen zo laag mogelijke lasten voor inwoners en 
bedrijven. Door sterk te sturen op uitvoering van alleen 
de kerntaken en realiseren van lagere uitvoeringskosten.  
Efficiënter en doelmatiger werken heeft dan ook onze fo-
cus. Dit is van belang om lasten voor inwoners en bedrijven 
zo laag mogelijk te houden.	

Lijst 4 - VVD

Wat zou de  
VVD doen met  
3 miljoen?
Het waterschap moet 
geld niet oppotten. De 
VVD wil geld dat ‘over’ 
is, teruggegeven aan in-
woners en bedrijven. Als 
we investeren, dan doen 
we dit op een manier die 
zorgt voor een lagere kos-
tendruk. 
Investeringen zoals de 
energiefabriek op de riool-
waterzuivering in Echten 
bijvoorbeeld, daar maakt 
het waterschap op een 
innovatieve manier uit het 
rioolslib gas en elektrici-
teit. Dit vinden we een 
goed voorbeeld. Hierdoor 
heeft het waterschap haar 
energierekening en daar-
mee de zuiveringsheffing 
fors kunnen verlagen. 

VVD gaat voor lage lasten

Deze	 winter	 regende	 het	
volop.	Dagen	achter	elkaar.	
En	toch	hielden	we	in	onze	

regio	droge	voeten.	Eens	te	meer	
bleek	 het	 grote	 belang	 van	 het	
werk	dat	ons	waterschap	dagelijks	
doet.	 Alle	 partijen	 die	 meedoen	
aan	 de	 waterschapsverkiezingen	
van	18	maart	aanstaande	hebben	
uw	veiligheid	hoog	in	het	vaandel	
staan.	 Maar	 de	 PvdA	 maakt	 het	
verschil	 op	 een	 groot	 aantal	 an-
dere	terreinen:
De	 PvdA	 wil	 namelijk	 een	 eer-
lijke	 lastenverdeling.	We	gaan	uit	
van	 solidariteit	 binnen	 de	 water-
schapsbelastingen:	 De	 sterkste	
schouders	 dragen	 de	 zwaarste	
lasten.	
Ook	 strijden	 we	 volop	 voor	 de	
werkgelegenheid	 in	 Drenthe	 en	
Overijssel.	We	laten	niet	gebeuren	
dat	 Drenthe	 haar	 laatste	 hoofd-
kantoor,	 in	 Meppel,	 van	 een	 wa-
terschap	verliest	en	daardoor	nog	
meer	 werkgelegenheid	 verdwijnt	
uit	onze	provincie.	
En	ook	hebben	we	volop	aandacht	
voor	 natuurontwikkeling	 en	 een	
mooi	 landschap.	Water	 moet	 de	
ruimte	krijgen	wanneer	het	weken	

achter	 elkaar	 regent.	 Waterber-
ging	 combineren	 met	 natuuront-
wikkeling	en	een	mooi	landschap	
betekent	winst	voor	alle	partijen.
En	 water	 is	 er	 voor	 u	 en	 niet	 al-
leen	 voor	 boeren	 en	 bedrijven.	
Voor	u	als	visser,	voor	de	natuur	

en	voor	de	recreant.	Water	is	van	
iedereen.
Spreken	 bovenstaande	 punten	 u	
aan?	Stem	dan	op	18	maart	PvdA!

��  Meer informatie op:  
www.hoogeveen.pvda.nl 

Lijst 3 - PvdA

‘Een eerlijke lastenverdeling. Mooie natuur 
die ervoor zorgt dat we droge voeten houden 
en behoud van de werkgelegenheid in 
Overijssel en Drenthe’

W.T.A. (Wim) Konter (Vollenhove), W.P.M. (Wil) Kerstjens (Meppel), T. (Teun) Boxum (Blokzijl), J. (Jan) Slagter (Zuidwolde). Van links naar rechts: onder:  
A.M. (Mark) Tuit (Hollandscheveld), H.A.J.H. (Henk) van de Rijt (Assen). 

PvdA maakt 
het verschil
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Naast het feit dat het water-
schap voor schoon, vol-
doende, en gezond opper-

vlaktewater moet zorgen, vindt 
Winters het ook belangrijk dat 
het waterschap werkgelegenheid 
biedt. ‘Vanuit het sociale plan (zie 
kader) moeten wij mensen aan 
het werk houden, daar speelt het 
waterschap ook een belangrijke 
rol in.’ Winters is tevreden met de 
huidige werkzaamheden van het 
waterschap, maar ziet belangrijke 
taken voor de toekomst. 

Medicijnresten zorgen voor 
vervuild oppervlaktewater
‘Veel mensen beseffen niet dat 
er te veel medicijnresten in ons 
oppervlaktewater zitten. Dit heeft 

ook gevolgen voor onze kinderen 
en kleinkinderen.’ Winters wil dat 
er meer onderzoek plaatsvindt 
naar de medicijnresten in ons 
oppervlaktewater. ‘Het komt 
niet alleen door de ziekenhui-
zen, steeds meer patiënten 
krijgen hun medicijnen mee 
naar huis, zij scheiden dan 
die resten af. Het probleem zit 
dieper dan iedereen denkt. We 
moeten dit niet voor ons uitschui-
ven.’

Innovatie
De ChristenUnie wil dat er geld 
blijft voor innovatie. Op die ma-
nier kan er gekeken worden naar 
mogelijkheden om efficiënt en ef-
fectief met water om te gaan. ‘In-

novatie zorgt voor werkgelegen-
heid en nieuwe inzichten. Goed 
voorbeeld van een gelukt inno-
vatieproject is de zuiveringsin-
stallatie in Echten. Dit levert 20% 
energiebesparing op. Innovatie 
kan op de langere termijn meer 
rendement opleveren.’ 

Burgerbesef
De natuur wordt grilliger, water-
beheer wordt daardoor steeds 
meer nodig. Niet alleen de poli-
tiek heeft een belangrijke functie 
in het waterschapbeheer, ook 

burgers spelen een voorname rol. 
‘Burgers mogen verlangen dat 
het altijd veilig is, alleen garanties 
kunnen wij niet geven’, zegt Win-
ters. ‘Burgers kunnen zelf ook een 
rol spelen door de tuin in haar na-
tuurlijke staat te houden, een tuin 
betegelen zorgt er voor dat het 
water niet wordt vastgehouden.’

Samenwerking
Winters benadrukt dat de water-
schappen, gemeenten en provin-
cies met elkaar moeten samen-
werken. Door kennis te delen 

en samen te werken, kan er veel 
winst geboekt worden in het wa-
terbeheer in het waterschap. ‘Wij 
moeten als waterschapsbestuur 
er voor zorgen dat mensen meer 
besef hebben over wat er speelt 
op het gebied van waterbeheer 
en waterzuivering.’

�� �Meer�informatie:�
www.drenthe.christenunie.nl�

De ChristenUnie wil in 
het waterschap Reest en 
Wieden ruimte maken 

voor onderzoek en innovatie. Vanuit een christelijke grond-
slag moet er zuinig met de schepping worden omgegaan. 
Lijsttrekker Remmie Winters: ’De medicijnresten die nu al 
in ons oppervlaktewater zitten, zijn mogelijk zorgelijk voor 
onze gezondheid in de toekomst.’ 

Lijst�5�-�ChristenUnie

Bent u waterbewust? 

Met 3 miljoen euro ...
Gaat de ChristenUnie vijf ton investeren in scholing van de werk-
nemers in het waterschapmilieu. Eén miljoen wordt geïnvesteerd 
in onderzoek naar de medicijnresten in het Nederlandse water. Het 
onderzoek kan inzicht geven in hoe schadelijk het kan zijn en wat de 
effecten van de medicijnresten zijn in het oppervlaktewater. In de 
toekomst kan dit zich gaan hechten in drinkwater. In deze tijd is het 
ook belangrijk om financieel gezond te blijven, daarom stelt de Chris-
tenUnie anderhalf miljoen euro beschikbaar om af te lossen. 

Hier�staan�wij�voor.�V.l.n.r.�Remmie�Winters,�Betty�Poutsma�en�Roel�Huls.�

Wij hebben een unieke samen-
werking met lokale gemeente 
partijen en hun prima kandida-
ten uit onder andere: 
Hoogeveen, Meppel, Wester-
veld en De Wolden. Extra be-
langrijk als de fusie van wa-
terschap Reest en Wieden met 
Groot Salland doorgaat!

Punten die wij belangrijk 
vinden:
1.  Wij zijn onafhankelijk, des-

kundig en lokaal betrokken. 
2.  Naast landbouw, natuur en 

bedrijven benadrukken wij 
het belang van burgers op 
de waterschap agenda. 

3.  Wij willen meer vrouwen in 
het waterschapsbestuur, dan 

de huidige 15%. Wij hebben 
de meeste vrouwen op onze 
lijst en de jongste kandidaat, 
uit het landelijk jeugdwater-
schapsbestuur. 

4.  Het waterschap moet een 
transparante organisatie 
zijn, samenwerken waar 
mogelijk en toegankelijk zijn 
voor de inwoners.

5.  Voor veilig water blijven we 
het watersysteem aanpas-
sen aan de klimaatverande-
ringen.

6.  We gaan voor de uitdaging 
om ons afvalwater 99% 
schoon, en goedkoper te ma-
ken.

7.  We zijn zuinig op zoetwater, 
hebben reserves voor droog-

te en opslag bij waterover-
last.

8.  We zorgen met goed water-
beheer dat iedereen kan ge-
nieten van water in de stad, 
De Reest, Wieden, Weerrib-
ben, Dwingelderveld, Drents-
Friese Woud enzovoort.

9.  We houden de kosten in de 
hand en bieden ingezetenen 
waar voor hun geld door: 
kritisch prioriteiten te stel-
len, verantwoordelijkheid te 
nemen voor de toekomst, 
meerwaarde te maken door 
samenwerking. We investe-
ren in vernieuwing en een 
efficiënte organisatie.

�� �Meer�over�ons�op�onze�site:�
www.algemenewaterschaps�
partij.nl/waterschappen/�
reest-en-wieden

�� �Uw�reacties�over�waterbeheer�
zijn�en�blijven�welkom�via:�
reestenwieden@algemene�
waterschapspartij.nl

De Algemene Waterschapspartij  
(AWP) is de enige landelijke on-
afhankelijke partij met de focus 

op water. Voor een evenwichtig waterbeheer in het be-
lang van iedereen! Geen politieke belangen en niet van-
uit één specifiek belang als landbouw, natuur of bedrijfs- 
leven.

Lijst�6�-�AWP

Besteding van € 3 mln.
Inzetten voor snellere verbetering van de 
afvalwaterzuivering met 4 voordelen:
1.  De 20% restlozing van -, en probleemstof-

fen in, ons afvalwater worden ook gezui-
verd, we ruimen onze troep beter op!

2.  Minder vuil lozen voor een betere kwali-
teit van ons leefmilieu en van de natuur.

3.  Betere terugwinning van grondstoffen 
en energie.

4.  Door terugverdienen de kosten verder 
verlagen.

Arja Doornbos
Lijsttrekker AWP, 
14 jaar waterschaps- 
bestuurder en veel 
waardevolle werk- 
ervaring.

Jan van Oorschot
Adviseur in de  
watersector uit  
Hoogeveen.

Georgine Somer
Architect en land-
schapsadviseur uit 
Giethoorn.

Peter de Vries
Namens  
Sterk Meppel.

Douwe Oosterveen
Namens Gemeente-
belangen de Wolden.

Jan Stoefzand
Namens 
Gemeentebelangen 
Hoogeveen.

Geke Kiers
Namens Duurzaam 
Sociaal Sportief 
Westerveld.

Frans van Dongen
Waterbouwkundig 
ingenieur uit Diever.

Rosalien Zandwijk
Voormalig lid  
landelijk jeugdwater- 
schapsbestuur uit 
Nijeveen.

Onze kandidaten:

1 2 3 4 5 6 7 8
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650 jaar waterschap 
Dit dijkrechtboek bewijst het. Al meer dan 650 
jaar zorgen waterschappen in ons gebied voor 
goed waterbeheer. En voor een gekozen bestuur, 
dat daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

Onderwijsprijs Meppeler scholieren
Met een waterschapsproject op school,  
wonnen deze scholieren de landelijke KNAW-
Onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen.  

Wc-rol met Bedankt voor uw boodschap 
Uit uw kleine en uw grote boodschap halen 
we energie en grondstoffen. Innovatief met 
pies en poep. 

Reest, deuren in de beek
Deuren dicht  in de Reest als er al te overvloe-
dig water valt. 

Gemaal Bergierslanden
Basisschoolkinderen gaven ons gemaal Bergierslanden als kunstschil-
ders een facelift.

Waterberging en 
natuur Wetering  
West en Oost
Waterberging com-
bineren met natuur-
ontwikkeling: meer 
veiligheid en een 
mooiere omgeving.

Wat doet het waterschap?

Vistrap
Dankzij vistrappen kunnen vissen hun paaigebieden bereiken. Zo zorgen waterschappen voor 
een betere visstand, zoals hier bij Dickninge.

Dwingelderveld met veel water 
Op het Dwingelderveld  hebben we een immense natuurlijke badkuip 
gemaakt, die het water vasthoudt bij veel neerslag. Daardoor stroomt 
het  niet meer meteen naar Meppel.  

Geen verhoging van water-
schapsbelasting
50PLUS wil een rechtvaardige 
verdeling van de waterschapslas-
ten. Kwijtscheldingsregels moe-
ten opnieuw worden beoordeeld 
en een eventuele verhoging mag 
maximaal de inflatiecorrectie zijn. 
Waterschappen dienen meer on-
derling samen te werken met 
omliggende waterschappen. Wa-
terschappen mogen de water-
zuivering in principe uitbesteden 
aan bedrijven onder voorwaarde 
dat uitbesteding aan bedrijven 
aantoonbaar leidt tot lagere las-
ten voor de burger. Er zou één 
tarief moeten komen wat geldt in 
heel Nederland dus niet afhanke-
lijk van waar je woont.

De vervuiler van opper- 
vlaktewater betaalt
50PLUS wil een verbod op che-
mische en andere milieuonvrien-
delijke bestrijdingsmiddelen.
Er zal gezocht moeten worden 
naar een meer milieuvriendelijke 
bestrijding van blauwalg. Ook zal 
er gezocht moeten worden naar 
diervriendelijke oplossingen ter 
bestrijding van muskusratten.

Vergroening van verstening
50PLUS wil goede opvang van 
schoon hemelwater in groene 

stroken, sloten, vijvers en wadi’s 
(een wadi is een bufferings- en 
infiltratievoorziening). Hierdoor 
kunnen we volstaan met minder 
vuil IJsselmeerwater toe te laten.
Het waterschap moet boeren sti-
muleren om akkerranden aan te 
leggen, zodat de waterkwaliteit 
kan verbeteren. Stimuleren is 
niet hetzelfde als financieel on-
dersteunen. 
Als de waterkwaliteit door deze 
aanleg verbetert werkt dit uitein-
delijk ook kostenbesparend voor 
ons allemaal.

Ruimere openstelling van 
waterschapsgebieden
50PLUS vindt dat er meer fiets-
paden op de dijken moeten ko-
men. Dijken, oevers, polders, 
schouw- en onderhoudspaden 
kunnen opengesteld worden 
voor recreanten

Veilig en schoon drinkwater
50PLUS vindt dit erg belangrijk. 
Het is de basis. Vervuilers van 

water dienen desnoods zwaarder 
te worden belast en beboet. We 
moeten er ook zorg voor gaan 
dragen dat ziekenhuizen en ver-
zorgingstehuizen medicijnresten 
uit hun afvalwater verwijderen. 
Medicijnresten zijn nu niet ge-
heel meer uit ons drinkwater te 
zuiveren. Dat is een sluipend 
probleem.

Afschaffen van geborgde 
zetels
50PLUS is van mening dat het 
niet meer van deze tijd is om aan 
bepaalde groepen automatisch 
zetels in het waterschapsbestuur 
toe te kennen.

��  Meer informatie:  
www.50plusdrenthe.nl

Lijst 7 - 50PLUS

Verkiezingsstandpunten 
Waterschap Reest en Wieden

Als de 50PLUS partij de be-
schikking zou krijgen over 
€ 2 miljoen, dan is lasten-
verlichting voor de burgers 
onze prioriteit! De water-
schapsbelasting moet om-
laag! – 50PLUSdus!

V.l.n.r. Frans Bergwerf (nummer 1), Chris Veeze (2), Ton Voerman (3) en Adri Gaasbeek (4). Foto Jaggie Design
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Nieuwe sanitatie 
Steeds meer bedrijven en instellingen scheiden de grote en de  
kleine boodschap. Reest en Wieden  was trendsetter in pies en  
poepverwerking. 

Reest
De Reest, een prachtige beek! 

Wandelgebied en berging in Noordscheschut
Noordscheschut heeft een geschiedenis met wateroverlast. Daarom 
hebben de gemeente Hoogeveen en het waterschap een waterberging 
ingericht. In drogere tijden is het wandelgebied.

Jeugdwaterschapsbestuur van Nederland
Jongeren doen ervaring op met watermanagement. Onze jeugdwater-
schapsbestuurder Daphne Schoemaker  uit Meppel  zit namens Reest 
en Wieden in het landelijke jeugdwaterschap.  

Grondstoffenfabriek Echten
INNOVATIE schrijven wij al van oudsher met hoofdletters. Anders hou 
je het immers ook geen 650 jaar vol. Ons nieuwste hoogstandje: de 
hightech grondstoffenfabriek bij de waterzuivering Echten. 

Wij helpen met kennis en kunde in het 
buitenland
Met onze kennis en kunde helpen we ook in 
arme landen. Hoe maak je het water schoon? 
Hoe voorkom je overstromingen? 

Jongeren naar waterdebat Lelystad
Waterdebat Lelystad: jongeren ontdekken het 
water.  Natuurlijk, daar liggen straks kansen 
op prachtig werk.  

Open dag
Wij laten ons graag op de vingers kijken. Ook 
op open dagen of bij excursies. 

Landbouw op peil; samenwerking
Boeren en waterschappen: van oudsher gericht op  
samenwerking. 

Opening rioolwaterzuivering Beilen met 
Linda de Vries
Voor mooi ijs heb je schoon water nodig.  
Topschaatster Linda de Vries uit Drenthe 
opent hier de waterzuivering in Beilen. 

Vledder Aa kronkelt weer
Oude loop van Vledder Aa in ere hersteld. 
Restauratie van landschap en watererfgoed. 
Maar ook meer veiligheid. Een meanderende 
beek houdt het water langer vast. 

Plantpalen, een innovatie
Van maaisel maken we palen.  
Een van de vele slimmigheidjes.

Lijsttrekkers met dijkgraaf Marga Kool 
Kies een nieuw waterschapsbestuur: STEM! 
V.l.n.r. Frans Bergwerf (50PLUS), Henk Lammers 
(CDA), Mark Tuit (PvdA), Arja Doornbos (Algeme-
ne Waterschapspartij), Mark Strolenberg (VVD), 
Remmie Winters (ChristenUnie), Obe Brandsma 
(Water Natuurlijk) en dijkgraaf Marga Kool. 

Project Polders Scheerwolde
Aanzienlijke verbetering van de waterhuis- 
houding in het project Polders Scheerwolde 
zorgt er voor dat de boeren ook in voor- en 
najaar hun akkers kunnen bewerken.  

Reest en Wieden
Geen dag zonder water, geen dag zonder  
waterschap. 

Fosvaatje
Uit urine 
wordt fosfaat 
gehaald. Een 
kostbare grond-
stof die steeds 
schaarser 
wordt.

Kuilvoer
Proef door landbouw en waterschap:  kuilvoer 
verliest zijn voedingswaarde als het perssap 
wegloopt.  Maar stro onder het kuilvoer houdt 
het perssap vast.  

Baggeren
Het waterschap baggert om het water de 
ruimte te geven. 

Rondleidingen
Op onze waterzuiveringen en in ons werk- 
gebied verzorgen wij graag rondleidingen. 
Voor jong. Voor oud. Op thema. Of algemeen. 
Even bellen. Of even mailen. 

Wat doet het waterschap?

Potlood op het dak bij Reest en Wieden
Gebruik het rode potlood op 18 maart.  
Ga stemmen voor een nieuw waterschaps- 
bestuur. 
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