Kandidaten Provinciale Statenverkiezingen en
Waterschapsverkiezingen Utrecht
Provinciale Statenverkiezingen provincie Utrecht
VVD
Bearte de Brey, nummer 4
Mijn naam is Baerte de Brey, ik was voorzitter van de VVD
verkiezingsprogrammacommissie en ik sta op plek 4 voor de
verkiezingen van Provinciale Staten van 20 maart. Ik woon in
Doorn, maar ben opgegroeid in de polders van Gouda, met
boerderijen als directe buren. Geen boerenzoon, maar vaak
genoeg geholpen met kalveren en hooibouwen om te weten hoe
mooi boer zijn is, en hoe hard het werken is.
Onze boeren en telers zijn voor
de VVD belangrijke partners in de
provinciale economie.
Zij voorzien ons van ons voedsel,
en verdienen daarom onze
waardering en ruimte voor
ontwikkeling, uiteraard binnen de
wetgeving die daarvoor geldt.
Boeren die innoveren op het
gebied van milieu en
duurzaamheid worden
gestimuleerd. We zoeken naar
maatwerkoplossingen om
innovatieve bedrijven te helpen en zo slimme en milieubewuste
oplossingen te belonen. Als boeren hun weilanden in willen
zetten voor het opwekken van zonne-energie, mag dit
vanzelfsprekend als het goed is in te passen in het landschap.
Waar mogelijk versterken we daarmee de natuur ter
bevordering van biodiversiteit, zodat bijvoorbeeld vlinders meer
ruimte krijgen. Door de veranderingen in de landbouw komen
boerderijen en stallen/ schuren leeg te staan. Van de VVD
mogen daar dan ook andere dan agrarische activiteiten in
komen. Maar dat hoort er niet toe te leiden dat de buurman in
zijn agrarische activiteiten wordt belemmerd.
D66
Philip Overkleeft, nummer 6
D66 zet in op natuurvriendelijke landbouw.
De afgelopen jaren was de landbouw gericht op maximale
opbrengst. Dat moest, omdat de opbrengst per product laag
was; supermarkten en andere
verkoopkanalen boden weinig
geld. Consumenten wilden ook
niet veel betalen voor een
landbouwproduct. Door zoveel
mogelijk te produceren konden
boeren het hoofd toch boven
water houden.
Hoe begrijpelijk ook, die
intensieve landbouw heeft de
natuur veel schade toegebracht.
Bestrijdingsmiddelen waren
funest voor insecten,
bodemleven en wilde planten en
kruiden.

De toepassing van sterke soorten als Engels Raaigras heeft
bloemen en kruiden verdrongen. De bodem is gedaald en
weidevogels hebben het moeilijk gekregen, omdat het
grondwaterpeil steevast is verlaagd. En door bemesting is er
veel stikstof en fosfaat in de grond gekomen; goed voor het
gras, slecht voor bijna al het andere leven. De monocultuur won
het van biodiversiteit.
Dat moet anders. Boeren moeten natuurinclusief gaan werken.
Steeds meer willen dat ook. Door minder bestrijdingsmiddelen
te gebruiken, ruimte te laten voor wilde planten en kruiden,
minder vaak te maaien, minder bestrijdingsmiddelen te
gebruiken en de grondwaterstand minder te beïnvloeden, krijgt
de natuur weer een kans. De opbrengst gaat dan misschien
omlaag, maar gelukkig zijn steeds meer consumenten - en
coöperaties! - bereid om meer geld te betalen voor de mooie
producten van de boer.
CDA
Mirjam Maasdam, nummer 2
Mirjam Maasdam is Gedeputeerde
Landelijk gebied, Natuur,
Omgevingsvisie en
Transformatieopgaven in de
provincie Utrecht en staat nummer
2 op de lijst van het CDA.
Energie
Het CDA wil dat inwoners zelf aan
het stuur zitten bij de energietransitie. Juist in ons kennisintensieve Utrecht geeft deze energietransitie kansen.
Het CDA geeft steun en ruimte aan goede ideeën van inwoners
en bedrijven die bijdragen aan het duurzaam worden van onze
provincie. Dat betekent geen windmolenparken zonder goed
overleg met bewonersgroepen en gemeenten. Zonnepanelen
en windmolens moeten op een zo natuurlijk mogelijke wijze
worden ingepast in de omgeving. Zij mogen, gezien het belang
van voedselproductie, niet ten koste gaan van landbouw en
natuur.
Verbinding stad-platteland
Het CDA wil de verbinding tussen stad, natuur en platteland
versterken door meer groen in en rond de stad, voor de
leefbaarheid en ontspanning. In het landelijke gebied stimuleren
we toekomstbestendige en duurzame landbouw. Zo dragen we
bij aan behoud van de natuur en stimuleren we nieuwe
ondernemingsvormen. Het CDA wil het voor middenstanders en
agrarische ondernemers makkelijker maken om
nevenactiviteiten te ontplooien, zoals een kleine camping of een
lokaal museum. Ook moet het mogelijk worden om leegstaande
(agrarische) panden een nieuwe bestemming te geven.
Daarnaast wordt in het buitengebied glasvezel aangelegd door
de inzet van het CDA.

PvdA
Rob van Muilekom, nummer 1
De afgelopen 30 jaren ben ik op diverse plaatsen in de provincie
Utrecht werkzaam geweest in het buitengebied en heb ik direct
te maken gehad met de vraagstukken en uitdagingen in de
landbouwsector. Zoals bij de actualisatie van reconstructieplan
Gelderse Vallei/Utrecht-Oost, de
spanning tussen de landbouw
en de natuur in het Groene Hart
en de ontwikkelingen in het
Langbroekerweteringgebied op
het vlak van de landbouw, de
recreatie, de natuur en het
cultureel erfgoed. Ik bewonder
het ondernemerschap in de
landbouwsector en hoe met
inzet en aandacht voor innovatie de diverse uitdagingen worden
opgepakt. En de landbouwsector dient daarbij duidelijkheid te
krijgen, ook van de provincie Utrecht, hoe zij een gezond en
duurzaam bedrijf kunnen zijn nu en in de toekomst. Er moet ook
gewoon een goede boterham verdiend kunnen worden. En de
afgelopen 4 jaren heb ik hier als Statenlid voor de PvdA veel
aandacht aan gegeven.
Voor de landbouwsector zijn de uitdagingen groot door de
diverse discussies in de landbouw, zoals de Q-koorts bij de
geiten, de friponil bij de kippen en de CO2 uitstoot in de veeteelt.
De PvdA ziet de landbouwsector graag als de gezonde en
duurzame producent van ons voedsel. De als maar doorgaande
schaalvergroting kent zijn keerzijden. Hoe kunnen we komen tot
minder intensieve veeteelt, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, minder produceren voor de wereldmarkt en meer
voor de regio? Een minder intensieve landbouw kan bovendien
fors bijdragen aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In het veenweidegebied in het westen van de provincie
wordt de grondwaterstand ter wille van de landbouw laag
gehouden. Bij het verbranden en inklinken van het veen dat het
gevolg is van die verdroging, komen tonnen CO2 vrij. Door die
gebieden te vernatten en met andere landbouwsystemen te
experimenteren kunnen we die uitstoot drastisch verminderen
en slaan we twee vliegen in één klap: innovatie in de landbouw,
een aantrekkelijker landschap met meer natuur en minder
broeikasgas. Veel boeren willen wel omschakelen, maar worden
hierin gehinderd door de almaar groeiende regelgeving en
daarmee gepaard gaande investeringsonzekerheid. Er moet in
het landbouwbeleid samen met boeren gekeken worden naar
maatwerk en creatieve oplossingen: het resultaat is belangrijker
dan de regels.
Natuurvriendelijke landbouw. De PvdA vindt dat naast het
beschermen van natuurgebieden de natuur zich ook daarbuiten
kan ontwikkelen. Op vrijwillige basis kan van landbouwgebied
natuur worden gemaakt in de zogenaamde Groene Contourgebieden; extra financiële middelen wil de PvdA daarvoor dan
wel vrijmaken om iets van de grond te kunnen krijgen. Veel
soorten dieren en planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk
van het agrarische cultuurlandschap. Een natuurrijk landschap
is van belang voor bewoners en bezoekers van de provincie. En
de agrariërs vervullen een belangrijke rol in het beheer van de
gronden in het buitengebied. En iedereen geniet ervan en het
nodigt uit tot bewegen, zoals wandelen en fietsen. Als boeren
besluiten tot een natuurvriendelijker bedrijfsvoering profiteren
dus niet alleen vogels, insecten, bloemen en kruiden daarvan,
maar ook de mensen. De verbinding tussen stad en land dient
optimaal te zijn.

Partij Voor de Vrijheid
Elly Broere, nummer 2
De PVV maakt zich al jaren hard voor het goed en rendabel
functioneren van onze agrariërs. We hebben de agrariërs leren
kennen als hardwerkende innovatieve ondernemers en we
leefden mee met de tegenslagen die ze te verwerken hadden;
de Q-koorts, de fipronil bij de
kippen, de boetes die minister
Schouten (vaak ten onrechte)
oplegde. En niet te vergeten de
geitenstop. En nu wordt de sector
lastiggevallen met CO2-uitstoot.
Alsof CO2 gif is. Ook met de
bodemdaling is dit een hot item.
Er dreigen bedrijven te moeten
verdwijnen.
En in plaats van de agrariërs erbij te betrekken denkt men de
wijsheid zelf in pacht te hebben en worden er besluiten
genomen over de agrariërs. De PVV pleit voor MET de
belanghebbenden in te zetten op onderwaterdrainage en daar
ook geld voor beschikbaar te stellen.
Wij zijn tegen zonneweiden in het landschap, dit kan voor een
agrariër een verdienmodel zijn maar we weten niet wat het met
de bodem doet en het mooie boerenlandschap wordt erdoor
verpest.
Aandacht moet er zijn voor het aan de man/vrouw brengen van
lokale producten. Nu nog op kleine schaal maar dat moet zeker
groeien. Als de provincie daarin iets kan betekenen moeten we
dat doen.
Het verdwijnen van veel agrarische bedrijven door gebrek aan
opvolging, veelal door minder interesse vanwege regelgeving,
gaat de PVV aan het hart, dat verdient meer aandacht!
GroenLinks
Marjolein van Elteren, nummer 6
Mijn naam is Marjolein van
Elteren en ik kom uit
Woudenberg. Ik ben moeder
van 2 kinderen en daarnaast
heb ik samen met mijn man
een IT-bedrijf en ben ik
bestuurslid van GroenLinks
Leusden en Woudenberg.
De boer zie ik als dé
sleutelfiguur in de omschakeling naar een duurzame landbouw
en een gezonde leefomgeving. Boeren moeten een goede
boterham kunnen verdienen maar zolang de consument gelokt
wordt met kiloknallers verandert er weinig.
Agrariërs die duurzaam willen boeren moeten dat immers wel
kunnen betalen. Het is van belang dat de consument een
bewuste keuze maakt en dat agrariërs een eerlijke prijs voor
hun producten krijgen. Als provincie kunnen we daar bij het Rijk
en de EU voor pleiten.
Om op korte termijn iets te doen, wil GroenLinks de lokale
voedseleconomie stimuleren met een provinciale voedselagenda en boeren ondersteunen die willen verduurzamen.
Daarnaast wil GroenLinks dat de bodemdaling in uiterlijk 2050 is
gestopt. Daarvoor is het belangrijk dat de functies in een gebied
zoveel mogelijk het waterpeil volgen en niet andersom. Een
hoger waterpeil betekent voor sommige agrariërs wel dat zij op
een andere manier moeten gaan boeren. Wij willen dat boeren
meedenken over oplossingen die voorbij het belang van de
landbouw alleen gaan. Een gebiedsgerichte aanpak is hierin
noodzakelijk.

ChristenUnie
Bert de Leede, nummer 16
Agrarische toekomst met perspectief
Als melkveehouder en ChristenUnie-kandidaat is bovenstaande
titel het onderwerp waar ik mij graag voor in wil zetten.
Voor een toekomst met
perspectief voor de huidige
en toekomstige generatie is
het belangrijk dat de
regeldruk kleiner en
overzichtelijker wordt.
Daarbij hoort een positief
financieel plaatje dat recht
doet aan de inspanningen
die de agrarische sector
levert om te komen tot een circulaire/volhoudbare landbouw.
Een financieel gezonde landbouw mag niet afhankelijk zijn van
subsidies, maar dient voor de bijzonder goede producten een
eerlijke prijs te ontvangen.
De supermarkten moeten op dit gebied op hun verantwoording
gewezen worden. Hier ligt een belangrijke taak voor de politiek.
Als beheerder van een groot deel van het buitengebied liggen er
voor de agrariërs in onze provincie veel kansen op het
energievraagstuk. Zonnepanelen op staldaken en /of kleine
windmolens op het erf zijn voor veel agrarische bedrijven goede
opties met draagvlak vanuit de samenleving en financieel
perspectief.
SGP
Dick Vlastuin, nummer 4
Ik ben Dick Vlastuin, oudwethouder in Renswoude.
Als wethouder landelijk
gebied heb ik me twaalf jaar
lang ingezet voor de
agrarische sector. Ik wil dat
ook in de provincie Utrecht
gaan doen. En dat is nodig
ook. Als SGP hebben we de
afgelopen periode gemerkt
dat het moeilijk is om in de
Staten van Utrecht een stukje
boerenverstand in te brengen
in de discussies. Toch heeft ons huidige Statenlid Piet van
Leeuwen heel mooie dingen voor elkaar gekregen. Boeren in
het LOG-gebied (Woudenberg en Renswoude) hebben hun
uitbreidingsmogelijkheden behouden, pachtgronden van de
provincie worden waar mogelijk in periodes van zes jaar
verpacht, het behandelbedrag voor de vergoeding van
ganzenschade is afgeschaft en de provincie Utrecht moet zich
door moties van de SGP meer aansluiten bij FoodValley.
Deze lijn wil ik de komende jaren graag voortzetten. Want we
hebben het uiteindelijk toch aan de boeren te danken dat er
iedere dag weer een lekker bord eten voor ons klaar staat.
Bovendien beheren ze tussen de bedrijven door ook nog een
groot deel van het Utrechtse landschap. Het meeste zorgen
maken we ons momenteel over de discussie rondom
bodemdaling. De provincie dreigt daar de boerenbedrijven op te
offeren om de bodemdaling te stoppen. Wij geloven veel meer
in innovatieve oplossingen als onderwaterdrainage.
Graag zet ik me de komende vier jaar in voor een gezonde
agrarische sector, hopelijk met uw steun!

Waterschap Amstel Gooi en Vecht
VVD
Peter Smit, nummer 1
Bodemdaling in veenweidegebieden en daarmee het terugdringen van de CO2 uitstoot wordt de komende tijd een enorme
uitdaging voor Noord-Holland. Zoals vaak met dergelijke grote
projecten zijn er veel opties en uiteindelijk moeten keuzes
worden gemaakt. Keuzes die ingrijpende maatregelen inhouden
en ons landschap, waar Noord-Holland zo bekend om is, zal
wijzigen. De VVD vindt het te kort door de bocht wanneer we
ons alleen focussen op het verhogen van de waterstand.
De VVD is realistisch!
Er is nog heel veel kennis nodig met name over andere
kansrijke oplossingen door innovatieve technieken. Maatwerk is
nodig in overleg met alle belanghebbenden maar zeker
onze boeren. Zodat wij ons mooie landschap kunnen behouden.
Peter Smit is lijsttrekker voor
VVD Amstel Gooi en Vecht.
Hij is op dit moment dagelijks
bestuurder bij AGV met een
brede portefeuille. Naast
financiën coördineert hij de
klimaatadaptatie, de
omgevingswet, de innovatie,
waterrecreatie en de
jeugdeducatie.
Peter Smit: 'Wat we doen dat doen we goed, met als spiegel:
kan ik als overheid het geld van de inwoners beter uitgeven dan
zijzelf kunnen?
Met de waterschapsuitdagingen voor de toekomst van al onze
kinderen zeg ik: ‘DOEN: haalbaar & betaalbaar!’
Steunt u mij op 20 maart 2019 tijdens de
waterschapsverkiezingen?
PvdA
Egbert de Vries, nummer 1
Als lijsttrekker voor de PvdA ben ik kandidaat voor het
waterschap Amstel Gooi en Vecht. Dankzij mijn jeugd in een
plattelandsgemeente in Friesland heb ik kunnen opgroeien in
een omgeving met veel melkveehouderijen. In de familie aan
mijn moederskant zaten veel aardappelboeren. En na mijn
studie ben ik vijf jaar bezig
geweest in het landbouwkundig
onderzoek in de glastuinbouw.
Dit maakt dat ik de
landbouwsector al kende
voordat ik in 2015 in het
waterschap startte.
Inmiddels snap ik het belang
van de landbouw voor het
waterschap en het belang van
het waterschap voor de
landbouw heel goed.
Wij van de PvdA zetten sterk in op tegengaan van bodemdaling
in veenweidegebieden. Maar er zijn wel drie belangrijke
voorwaarden.
Landbouwers moeten zoveel mogelijk zelf in staat worden
gesteld om noodzakelijke maatregelen te kunnen uitproberen en
uitvoeren die bodemdaling stoppen, ze moeten daar voldoende
tijd voor krijgen (minstens 10 jaar) en ze moeten waar dat
aantoonbaar is financieel worden gecompenseerd.

Het klimaat verandert en dan krijgen we periodes van meer
wateroverlast en meer periodes van droogte. Wij moeten ons
systeem aanpassen aan dit gegeven en robuuster maken. De
investeringen die daarvoor nodig zijn dragen we met zijn allen.
Wij kiezen als PvdA ervoor om water schoner te maken. Om dat
te bereiken investeren we in agrarische collectieven die
initiatieven nemen voor schoner water.
De rekening van het waterschap moet eerlijk worden verdeeld.
Op dit moment is dat niet zo in waterschap Amstel Gooi en
Vecht. De tarieven voor de landbouwsector stijgen veel harder
dan bij de andere groepen.
Dit vinden wij niet acceptabel. We zullen er alles aan doen,
inclusief lobbyen bij het parlement, om dit te veranderen.
Water Natuurlijk
Sander Mager (lijsttrekker) en Renske Peters (nummer 3)
Water Natuurlijk staat voor een sterke natuur en een
aantrekkelijk landschap. Amstelland is een van de parels van
het waterschap, de groene long van Amsterdam met zijn
eeuwenoude polderlandschap, weidevogels en cultuurhistorische buitenplaatsen. Amsterdammers genieten hier volop
van. Dit gebied moet gevrijwaard blijven van verstedelijking en
het landschap moet duurzaam worden beheerd.
De belangrijkste beheerders zijn in dit gebied de agrariërs. Zij
zijn onmisbaar in het duurzaam behoud van het gebied. De druk
op hun toekomstmogelijkheden is hoog. Hoge grondprijzen en
dreigende verstedelijking beperken de mogelijkheden voor
continuïteit. In dit veenweidegebied staat bodemdaling vanuit de
klimaatproblematiek nu extra hoog op de agenda. Er is alles
aan gelegen om samen met de boeren te zoeken naar
duurzame oplossingen voor de toekomst met in achtneming van
de kernwaarden van het gebied. Dit zal gebiedsgericht, per
polder, moeten worden aangepakt. Het waterschap zal hierin
naar mijn idee een trekkende rol moeten vervullen en samen
met de andere overheden tot duurzame oplossingen komen
voor de lange termijn en actie op de korte termijn. Het is niet
alleen een probleem voor de boeren maar een maatschappelijk
probleem.
Graag stellen we vanuit Water Natuurlijk specifiek onze
kandidaten Sander Mager (lijsttrekker) en Renske Peters
(nummer 3) aan u voor. Sander Mager is in het dagelijks leven
directeur van AgriProFocus, de Nederlandse netwerkorganisatie
voor boerenondernemerschap in en voor ontwikkelingslanden.
In binnen- en buitenland is Sander betrokken bij projecten waar
boerenondernemerschap de motor is achter duurzame
ontwikkeling. Renske Peters is op dit moment voorzitter van de
Stichting Beschermers Amstelland. Renske staat voor het
behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal
agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect
voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd
en gerecreëerd.
CDA
Cor Veldhuisen, nummer 5
Melkveehouder Cor Veldhuisen uit Nigtevecht hoopt met
voorkeursstemmen in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht te
komen. Cor is een bekend gezicht op de lijst van het CDA.
Sinds 2011 is hij voorzitter van LTO Gooi, Vecht en Amstel en
maakt zich dagelijks hard voor de belangen van boeren in deze
regio.
Van oudsher zijn boeren betrokken bij het waterbeheer. Zij
hebben veel ervaring met verschillende grondsoorten en de
natuur. Het is van groot belang dat het waterpeil in de polder op
orde is i.v.m. de oogst en het betreden van de dieren.

“De Vecht- en Amstelstreek is
beroemd om zijn mooie
wateren en groene polders.
Het is prachtig als de koeien in
de wei lopen en mensen te
zien recreëren op het water,”
aldus Veldhuisen. “We moeten
ons hard maken voor het
behoud van dit cultureel
erfgoed, zodat iedereen kan
blijven genieten van koeien in
de wei. Ook zaken als
bodemdaling, peilbeheer en
mogelijkheden van
onderwaterdrainage zijn
vraagstukken waar Cor zich mee bezighoudt. Zo vind hij dat
boeren al heel goed bezig zijn om de CO2 uitstoot te beperken.
“De landbouw heeft als enige branche 19% reductie behaald”.
Daarnaast wil hij zich met zijn kennis van het landelijke gebied
inzetten om de duurzaamheid en biodiversiteit te bevorderen.
ChristenUnie
Elmer Benjamin, nummer 1
Bodemdaling gezamenlijk aanpakken
Zoveel mogelijk beperken van bodemdaling door oorzaken af te
remmen. Het is belangrijk om samen met grondeigenaars en
andere overheden naar duurzame oplossingen te zoeken.
Innovatieve methoden om het grondwater te beheren moeten
worden onderzocht en (wanneer effectief) gebruikt.
Peilgestuurde drainage is hier een voorbeeld van. Structurele
verlaging van het waterpeil versterkt het bodemdalingsproces,
dit moet worden tegengegaan.
Wateroverlast voorkomen
Het watersysteem in het beheergebied van het waterschap
dient zo te zijn ingericht dat wateroverlast zoveel mogelijk wordt
voorkomen. Knelpunten moeten worden onderkend en opgelost.
Om bepaalde gebieden te ontzien, kunnen gebieden worden
aangewezen als overloopgebied of tijdelijke waterberging.
Voorbereid op Droogte en
Klimaatbestendige
Wateraanvoer paraat
In tijden van droogte moet
het waterschap zorgen voor
voldoende aanvoer van zoet
water. Het waterschap moet
zorgen voor een optimaal
waterbeheer in het landelijke
en stedelijke gebied. Om dit
te kunnen, dienen op tijd
maatregelen genomen te
worden. Het is belangrijk met de ‘buren’ in gesprek te blijven
over de verdeling van het kostbare water.
In een droogteperiode heeft iedereen hetzelfde water nodig. Het
waterschap dient goed aangesloten te blijven bij de initiatieven
die voortvloeien uit het Deltaprogramma. In een droogtestrategie moet zijn vastgelegd welke maatregelen genomen
kunnen worden en wanneer deze uitgevoerd moeten worden.
Waterschapstarieven beperkt laten stijgen
De waterschapstarieven moeten voorspelbaar zijn. Hier geldt
dat goed rentmeesterschap de basis is voor goed waterbeheer.
Tariefstijgingen moeten beperkt blijven. De ChristenUnie is voor
het handhaven van een kwijtscheldingsnorm en voor een
sociale inning van de waterschapsbelasting.

Inwoners en bedrijven die de waterschapsbelasting niet kunnen
betalen, worden door het waterschap snel geholpen.
Dijkversterking heeft prioriteit
De ChristenUnie wil dat wij en de generaties na ons veilig in
Nederland kunnen wonen en werken. Het waterschap zorgt
voor de bescherming tegen water. Sterke dijken en goed
onderhouden waterkeringen zijn van levensbelang. Het
uitvoeren van deze taak heeft daarom prioriteit. Inwoners en
bedrijven moeten goed worden geïnformeerd over de mogelijke
waterrisico’s.
De regionale veiligheid moet worden gewaarborgd. Dit doen we
door ervoor te zorgen dat de dijken hoog genoeg zijn om
overstroming te voorkomen. Overloopgebieden worden in stand
gehouden. Bij oplossingen moeten innovatieve technieken
nadrukkelijk worden onderzocht.

Waterschap HDSR
VVD
Ik ben Ben van Winden, melkveehouder in Snelrewaard
Voor mij en vele collega's met mij is een goed functionerend
waterschap van groot belang. Wij zijn daarom voor ruimte voor
ondernemerschap met zo min mogelijk regels.
En knokken daarom voor een doelmatig en sober beleid.
Een beleid dus met zo weinig mogelijk kosten

Waterschap Rivierenland
VVD
Kees Romijn
Ik woon en werk in de prachtige Alblasserwaard, een fantastisch
veenweidegebied tussen de rivieren de Lek en de Merwede.
Voor iedereen die hier leeft, woont, werkt en/of onderneemt,
zoals ook wij op ons melkveehouderij bedrijf is het waterschap
van groot belang. Dat belang neemt toe hebben wij afgelopen
jaar allemaal ondervonden.
Dat de bodem hier daalt, is een feit, maar toch willen wij hier
blijven wonen en ondernemen. De VVD zet onder andere in op
nieuwe innovatieve oplossingen om ook in de toekomst
waterbeheer betaalbaar te houden voor iedereen in het
waterschap Rivierenland. Hierbij is nuchter Alblasserwaards
boerenverstand een must in het waterschapbestuur.
Lijfspreuk: Met boeren nuchterheid naar schoon en veilig
waterbeleid
ChristenUnie
Teus Stam, lijsttrekker
Ik ben Teus Stam, 63 jaar, sinds 1-1-2009 bestuurder van
waterschap Rivierenland. De ChristenUnie wil het water in
steden en dorpen verbeteren.
We willen helder en schoon
water en het water in de stad
moet ecologisch gezond zijn
en ruimte bieden voor dieren
en waterplanten. Het gaat
hierbij ook om het verwijderen
van drijfvuil, fietswrakken of
het opruimen van gezonken
bootjes. Bij stedelijke
waterproblemen, zoals een te
hoge of juist te lage
grondwaterstand, moet het waterschap samen met de
gemeenten zoeken naar oplossingen.

Noodzakelijk is een duurzame omgang met water in steden en
dorpen. De landbouw kan hierin ook een rol spelen. Samen met
de gemeenten wil het waterschap maatregelen stimuleren
zoals: groene daken, drijvende woningen, extra waterberging,
en bomen en planten in plaats van tegels in tuinen. Het
vasthouden van schoon regenwater in de stad kan door
regenwater in de woonwijken op te vangen en door middel van
infiltratie vast te houden in de bodem. We willen voorkomen dat
schoon regenwater, via verhard oppervlak, direct naar het
oppervlaktewater wordt afgevoerd.
CDA
Gerard van den Anker, nummer 2
Gerard van den Anker, nummer 2 CDA Waterschap
Rivierenland, is 46 jaar, fruitteler en Voorzitter van de
Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Ik heb jarenlang
ervaring in de
gemeentelijke, regionale
en landelijke politiek
opgedaan, en vooral ook
in het opkomen van
belangen van onze
inwoners en bedrijven.
Zichtbaar, herkenbaar en
altijd aanspreekbaar. Hier
ligt mijn kracht, hier ligt
mijn drive. Ik wil graag de
'systeemwereld' en de
échte wereld met elkaar verbinden. Dit kan alleen door goed
mijn contacten te onderhouden met de mensen om wie het
draait. Met mijn ervaring, werkwijze, netwerk en passie wil, en
ga ik de praktijk naar het Waterschap brengen.
Droogte: De droogte van afgelopen zomer heeft ons geleerd dat
het Waterschap in moet zetten op "maatwerk" voor de agrariër
om deze van voldoende water te blijven voorzien om zijn gewas
optimaal te kunnen laten groeien. Pompen voor wateroverlast
kunnen, en moeten, bij droogte ingezet worden voor voldoende
wateraanvoer.
Waterschapstarieven: Een rem op de verhoging van de
Waterschapstarieven; agrariërs mogen niet opdraaien voor de
voorgestelde lastenverzwaringen uit het nieuwe belastingstelsel
van de Unie van Waterschappen. Agrariërs zijn de "stoffeerders
van het landschap", doen veel zelf aan beheer en onderhoud
van het landschap. Waardering voor deze inzet ipv verdere
belastingverhoging.

Waterschap Vallei en Veluwe
Water Natuurlijk
Astrid Meier, lijsttrekker
Water Natuurlijk wil dat bij ons
huidige gebruik van de aarde altijd
rekening gehouden wordt met de
effecten voor de toekomst, voor
onze (klein)kinderen. Door
klimaatverandering is er soms te
weinig en dan weer teveel water en
dit heeft ingrijpende gevolgen voor
alle taken van het
waterschap. Daarom wil Water
Natuurlijk dat Het Waterschap
Vallei en Veluwe al haar handelen richt op gezond, genoeg,
veilig water voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dus NU alles doen om de effecten van de klimaat verandering
(oa Hittestress, droogte, wateroverlast, te hoog water door
zeespiegelstijging) tegen te gaan. Want “het klimaat wacht
niet”. En daarvoor zoeken we actief partners, inwoners en
bedrijven op, want samen kom je verder.
Wanneer we water langer vasthouden, helpt dat tegen droogte
én tegen hitte. En een gezonde bodem kan helpen, omdat hij
werkt als een spons. Hij kan meer water opnemen en het langer
vasthouden. Daarom willen wij dat het waterschap agrariërs
helpt met bodemverbetering.
CDA
Henk Veldhuizen
Beste LTO-leden. 20 maart kunt u niet alleen voor de
provinciale staten uw stem uitbrengen maar ook voor het
waterschap.

U kent mij vast nog als voormalig voorzitter van LTO Utrecht.
Sinds ik eind 2013 afzwaaide als voorzitter, ben ik vier jaar
wethouder en loco-burgemeester geweest in mijn eigen
gemeente (Utrechtse Heuvelrug).
Nu ben ik heel blij dat ik verkiesbaar ben voor het Waterschap
Vallei & Veluwe. Wij als agrarisch ondernemers weten als geen
ander hoe belangrijk water voor onze bedrijfsvoering is. Ik heb
me daar in mijn LTO-tijd als voorzitter van de commissie Water
van LTO Nederland, voor alle boeren van Nederland voor
ingezet.
De komende vier jaar wil ik dat graag voor Waterschap Vallei en
Veluwe doen. Met een nuchtere kijk zorgen voor voldoende en
schoon water. Iedereen heeft te maken met veranderingen. Of
dat nu bodemdaling is of dijkverzwaring, te veel of te weinig
water, het waterschap heeft hier invloed op. Met een dosis
gezond verstand naar de problemen van morgen kijken en
zorgen dat we de kosten in de hand houden dat is mijn motto.
Als u dat ook vindt stem dan 20 maart op mij, Henk Veldhuizen,
CDA Waterschap Vallei & Veluwe.
Seniorenpartij VSP
Simone Weevers, lijsttrekker
Ik ben Simone Weevers (1970)
lijsttrekker van de Senioren-partij
VSP. We hebben ditmaal een 10
gekregen dus staan we op lijst
10.
Van de eerste 5 personen op
onze lijst zijn er 4 vrouwen en
dat kan een ander geluid geven
binnen het waterschap.
Twee onderwerpen heb ik
genomen voor een kleine
uiteenzetting van ons beleid:
droogte en wateroverlast.

De interesse van onze partij gaat uit naar duurzaamheid en
naar de zorg die we moeten hebben voor ons nageslacht.
Als we dat vertalen naar de landbouwsector dan resulteert dat
in het laten prevaleren van het landbouwbelang boven dat van
de natuur, dus ingeval van droogte de waterrestanten gebruiken
voor de landbouw en niet persé in eerste instantie voor onze
natuur. Waarbij aangetekend dient te worden dat de
watervoorziening voor dieren wel in stand dient te worden
gehouden. De Nederlandse natuur is een gemaakte natuur en
deze kan op elk gewenst moment opnieuw worden gemaakt.
Dezelfde instelling geldt voor wateroverlast; ook hier zijn wij van
mening dat voedselproductie van essentieel belang is voor onze
samenleving waardoor de landbouwsector voorrang krijgt boven
overlast voor de burger. Ook hier brengen we graag enige
nuance aan: natuurlijk staan burger en boer hier niet tegenover
elkaar; de meeste belangen zijn dezelfde en moeten op
dezelfde wijze worden voorkomen of opgelost.
SGP
Lambert Polinder
Ik ben Lambert Polinder en ik woon met mijn gezin in
Doornspijk. Ik ben opgegroeid op een varkenshouderij en ben
zelf varkensboer geweest. Ik ben nu werkzaam als
Omgevingsjurist bij Agrifirm
bij de Afdeling Exlan
Advisering. In die
hoedanigheid adviseer ik
agrariërs bij bedrijfsontwikkeling. Binnen het
woud aan regelgeving op het
vlak van ruimte en milieu
probeer ik met klanten
bedrijfsontwikkeling mogelijk
te maken.
De afgelopen 4 jaar heb ik onderdeel uitgemaakt van de SGPwaterschapsfractie en dat hoop ik de komende 4 jaar weer te
doen. Als SGP-fractie hebben we ons de afgelopen periode
ingezet om weersextremen beter het hoofd te kunnen bieden.
Al voordat we vorig jaar merkten dat het in Nederland ook heel
droog kan zijn, hielden we ons bij het waterschap bezig met de
vraag hoe we droogte kunnen bestrijden. De SGP-fractie liep
daarin voorop. Het verbeteren van de sponswerking van de
bodem door het organische stof-gehalte van de bodem te
verhogen is één van de maatregelen waar we onderzoek naar
hebben gedaan en waar de SGP-fractie ook de komende tijd
weer aandacht voor zal vragen.
Ook dijkversterking en de daarmee samenhangende
waterveiligheid is voor de SGP-fractie een aangelegen punt.
Daarbij heeft veiligheid een absolute topprioriteit. Het
'meekoppelen' van allerlei leuke dingen voor de mensen bij een
dijkverbeteringstraject kan best als daardoor procedures niet
worden vertraagd. Vertragingen kunnen immers ten koste gaan
van de veiligheid. En als er meegekoppeld wordt dan dienen
geëigende partijen wel aan de lat te staan voor en de kosten
voor die leuke dingen. Waterschapsgelden moeten worden
besteed aan waterschapsdoelen en niet aan allerlei andere
dingen. Daarmee houden we de lasten laag.

