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In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag
willen wij u kennis laten maken met onze standpunten. Wij hopen dat dit
verkiezingsprogramma u mag overtuigen om uw vertrouwen aan ons te
geven.
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Wilt u meer informatie
over de visie van het SGP
op het waterschap? Bestel
dan de brochure ‘Wijs met
ons water!’ bel 0182696900 of www.sgp.nl.

Het waterschap Hollandse Delta
Waarom Waterschap?
Het waterschap Hollandse Delta is één van de
vijf waterschappen in Zuid-Holland en één van de
zesentwintig waterschappen in Nederland. Het
gebied Hollandse Delta omvat Rotterdam ten
zuiden van de Maas, Groot-IJsselmonde,
alsmede het eiland van Dordrecht, GoereeOverflakkee, Voorne-Putten en de Hoekse
Waard. De waterschappen zijn een zelfstandig
bestuursorgaan met een eeuwenoude historie,
ontstaan met het doel Nederland door middel van
dijken te behoeden voor overstromingen.
Wie vertegenwoordigt het waterschap
Hollandse Delta?
Het waterschap vertegenwoordigt u als bewoner
van de Hollandse Delta. Maar ook de bedrijven
die in dit gebied gevestigd zijn. Het bestuur van
het waterschap wordt voor een groot deel direct
gekozen door de burgers. Daarnaast worden er
ook bestuursleden benoemd door de Kamer van
Koophandel en landbouwnatuurorganisaties.
Wat doet het waterschap voor de burgers?
De taken van het waterschap zijn vastgelegd in
de Waterschapswet. Belangrijke taken zijn het
beheersen van de waterkwaliteit (in de polders
en afwaterzuivering), de waterkwantiteit
(hoeveelheid water in de polders; pompgemalen)
en het beheren van waterkeringen dijken en
wegen. Het waterschap benadert het
watervraagstuk vanuit een integrale visie, waarbij
met belangen van landbouw, wonen, natuur,
milieu en recreatie rekening wordt gehouden.

Waarom de SGP?
De SGP heeft als de oudste politieke partij in
Nederland veel ervaring in waterschapstaken. De
SGP probeert in haar beleid de Bijbel praktisch te
vertalen naar de waterschapstaken. Om deze
reden komt de SGP dan ook in Hollandse Delta
met een eigen lijst. Met name de eerste drie
kandidaten op onze lijst hebben jarenlange
ervaring in het waterschapsbestuur.

Als speerpunten in het beleid formuleren wij:
- Veilig water
- Duurzaam water
- Evenwichtig water
- Transparant water
- Kostbaar water
Binnen het waterschap Hollandse Delta willen wij
dit beleid vertaald zien in:
- met voortvarendheid afgekeurde dijken
voldoende sterk maken voor de komende
decennia
- voldoende zoet water voor de tuin- en
landbouwbedrijven
- vernieuwende
technologie
in
de
waterzuivering toepassen
- samenwerking met andere waterschappen
om
technische
kennis
of
dure
voorzieningen te delen

In de periode van D.V. 13 tot en met 25
november worden verkiezingen gehouden
voor de nieuwe waterschapsbesturen. Wij
geven u hierbij het advies te stemmen op één
van onze kandidaten. Stem lijst 10!

Speerpunten van de SGP

Veilig water!
Hiermee bedoelen we het zorgen voor sterke
dijken en droge voeten!
Wij willen dit bereiken door:
- Het onderhouden van de dijken, zowel in
hoogte als qua sterkte, zodat zij bij storm
het keren van het buitenwater aankunnen.
- Voorzien in een adequate
calamiteitenorganisatie en voldoende
vrijwilligers.
- Voldoende bemalen van de polders, zodat
overtollig regenwater weer adequaat wordt
afgevoerd
- Zorg dragen voor goede, schone
watergangen
- Onderhouden en waar nodig uitbreiden van
gemalen

De recente adviezen die opgesteld zijn door de
commissie Veerman op het gebied van dijkversterking
moeten vanzelfsprekend waar nodig nader uitgewerkt
worden. Het eiland van Dordrecht moet hetzelfde
hoge veiligheidsniveau krijgen als het westen van de
Randstad.

Duurzaam water!
Duurzaam water is schoon water. Om dat te
bereiken moeten de juiste middelen worden
ingezet op de juiste plaats, met respect voor
natuurlijke scheppingswaarden. Ondersteund
door een meerjarig beleidsplan dient door het
bestuur van het waterschap voorzichtig,
maar doeltreffend met middelen te worden
omgegaan. Niet altijd is de meest
economische aanbieding ook de beste. Bij
het uitvoeren van werken moet ook gekeken
worden
naar
bijvoorbeeld
de
onderhoudskosten op langere termijn.

Om het milieu verder te versterken pleiten we
voor projecten als:
- gescheiden inzamelen van regenwater
en rioolwater waar dat mogelijk en qua
kosten acceptabel is.
- rioolstelsels afstemmen op toekomstige
regenbuien
- water zo lang mogelijk vasthouden op
de plaats waar het valt
- aanleggen van voldoende open water
in stedelijk gebied
- innovatie en vernieuwing door
samenwerking met andere
waterschappen zodat er
kennisoverdracht ontstaat.

Evenwichtig water!
De agrariër moet zijn werk kunnen blijven doen
zonder dat de natuur eronder lijdt. Dus geen
ontpoldering van goede landbouwgronden!
Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de
Zuiderdieppolders bij Stellendam.
Voor de agrariër is een laag polderpeil
belangrijk voor het kunnen bewerken van zijn
gewassen. De ontwikkeling van bepaalde
kruiden en natuurlijke oeverbegroeiing gedijen
echter juist het beste bij een hoog polderpeil.
De vraag over zoet water of zilt water kan in
sommige delen van het waterschap ter
discussie staan.
De SGP ondersteunt initiatieven tot recreatie,
concreet om bijvoorbeeld fietspaden te
realiseren op of langs de dijken. Het
waterschap blijft betrokken bij de realisatie van
natuur- en recreatiegebieden in de Dordtse
Biesbosch. Steeds zal deze afweging van
belangen nodig blijven.

Transparant water!
De SGP wil graag woord houden. De visie op,
het beleid betreffende en de uitvoering van de
waterschapstaken dienen volledig transparant
te zijn.
Het waterschap zal dit beleid
transparant
moeten
neerzetten
en
controleerbaar moeten uitvoeren. Achteraf
dient rekening en verantwoording te worden
gedaan van de uitgevoerde taken. Ook
bestuursleden van het waterschap moeten
aanspreekbaar zijn op hun daden. De
ingezetenen moeten kunnen vertrouwen dat
deze door hen gekozen mensen zich inzetten
om dienstbaar te zijn. Bestuurlijk dient een
zakelijke en professionele cultuur van de
waterschappen gewaarborgd te worden

De SGP pleit voor
voldoende zoet water voor
drinkwatervoorziening en
voor de agrarische sector.
De zoutindringing van uit
de zee of uit de
riviermondingen moet
worden tegengaan.

Kostbaar water!
De SGP staat voor heldere organisatie
die een goede wijze omgaat met ons
kostbare water.
Wij willen dat het Waterschap autoriteit
heeft. Dit betekent dat het Waterschap de
onbetwiste zeggenschap heeft over de
gehele waterketen, uitgezonderd het
drinkwater.
De SGP zal zich verzetten tegen een
tendens om het waterschapsbeheer
onder te willen brengen bij de burgerlijke
overheden zoals het Rijk of de Provincie.
Wel zal de SGP streven naar een
optimale samenwerking met anderen,
zoals
gemeenten,
Provincie
en
maatschappelijke organisaties.
Om de laagst maatschappelijke kosten
te bereiken combineert het waterschap
grondgebruik voor verschillende
doelen, bijvoorbeeld wateropvang,
recreatie en natuur.

Stem lijst 10!
Kijk voor meer informatie en onze kandidaten op:

www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl

Contactgegevens:
SGP Waterschap Hollandse Delta
Breedeweer 43
3343 CD Hendrik Ido Ambacht

