
 

 

Samenwerking Water Natuurlijk – D66 - GroenLinks 
Notitie voor het landelijk bestuur van D66 
 
Aanleiding voor deze notitie 
 
D66 doet niet mee aan de verkiezingen voor de Waterschappen. Dat is opvallend, want aan alle 
andere politieke en verkiesbare organen neemt de partij wel deel. Zijn Waterschappen dan niet 
belangrijk? 
Welzeker, zeker vanuit de doelstellingen en prioriteiten van D66 gezien hebben Waterschappen heel 
belangrijke taken. Op het gebied van waterkwaliteit van oppervlakte water, reiniging van afvalwater 
en riool, controle en handhaving op emissies, waterberging, inrichting van waterkeringen, kwaliteit 
van landschap, beperking van emissies van CO2 uit veenweidegebieden, verdroging, waterberging, 
klimaatadaptatie en ga zo maar door maakt de politieke kleur van het bestuur van de 
Waterschappen heel veel uit. 
 
Gaat het dan slecht op die onderwerpen gezien vanuit de bril van D66? 
Zeker niet. In alle waterschappen in Nederland is er grote invloed van onze denkbeelden en dat zie je 
terug in concrete programma’s, al zie je ook een forse strijd met stevige belangentegenstelling met 
vooral boeren. Dat komt, omdat de politieke partij Water Natuurlijk in een flink deel van de 
Waterschappen de grootste is en vrijwel overal meebestuurt. De deelname van Water Natuurlijk is 
de reden dat D66 en GroenLinks niet meedoen aan deze verkiezingen. 
 
Waarom dan deze notitie? Omdat in een deel van de Randstad, met name Noord-Holland, en in 
mindere mate in een deel van Zuid-Holland Water Natuurlijk een veel slechtere uitslag heeft gehaald 
bij de laatste verkiezingen in 2019 dan in de rest van Nederland. Ook kreeg Water Natuurlijk 
aanzienlijk minder stemmen dan D66 en GroenLinks samen haalden bij de gelijktijdige verkiezingen 
voor de Provinciale Staten. Er zijn daar veel stemmen gegaan naar partijen met Groen in hun naam 
en naar de Partij voor de Dieren. In bijgaande achtergrond notitie wordt dit nader uitgewerkt. 
 
Waarom doen D66 en GroenLinks niet mee? 
 
Tot 2008 kende de Waterschappen een kiesstelsel zonder partijen. Er was een kiesstelsel, waarbij 
slechts op personen gestemd kon worden. Er is geleidelijk aan een heel sterke beweging ontstaan 
van groene kandidaten vanuit diverse politieke en maatschappelijke achtergronden, die zich 
herkenbaar wisten te maken naar een achterban. In dit stelsel zijn ze redelijk sterk geworden en 
hebben ze geleidelijk grote invloed op de besturen verworven. Dit met belangrijke resultaten bij de 
handhaving van emissies, de verbetering van de rioolzuivering en de discussies over de waterpeilen, 
die niet meer alleen het boerenbelang, maar ook de natuurbelangen gingen volgen. 
 
Na een stevige discussie over de bestuurslagen rond de eeuwwisseling, waarbij de opheffing van de 
Waterschappen ook in beeld was, is uiteindelijk besloten hen te handhaven, hun taken te verzwaren, 
over te gaan naar normale verkiezingen (van personen- naar lijstenstelsel) en deze gelijktijdig met de 
Provinciale Statenverkiezingen te houden. Vanuit de zittende groene vertegenwoordigers, de 
natuurorganisaties en Sportvisserij Nederland is toen aangedrongen op het in stand houden van de 
ontstane brede coalitie. Toen de PvdA besloot mee te gaan doen aan de verkiezingen heeft een 
aantal zittende bestuurders van PvdA-huize besloten zich aan te sluiten bij Water Natuurlijk dat toen 
werd opgericht. Zij zijn nog steeds belangrijke leden. D66 en GroenLinks besloten niet mee te doen 
ten gunste van Water Natuurlijk; veel kader bestaat uit leden van die partijen. En in een groot deel 
van het land met groot succes. In sommige landsdelen haalt Water Natuurlijk meer stemmen dan 
D66 en GroenLinks samen bij de gelijktijdig gehouden Statenverkiezingen. 



 

 

Knelpunt 
 
Maar in de Waterschappen Amstel Gooi en Vecht (AGV), en Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
(tezamen in de regio Noord-West van Water Natuurlijk) en in mindere mate in delen van Zuid-
Holland behaalde Water Natuurlijk aanzienlijk minder stemmen. 
Na de slechte uitslag is geanalyseerd wat er speelde. Kern is dat de kiezers niet wisten dat D66 en 
GroenLinks niet meedoen omdat Water Natuurlijk bestaat. Zij zijn gevlucht naar Groen klinkende 
partijen. 
 
Er kan worden geconstateerd dat, waar Water Natuurlijk landelijk gezien behoorlijk goed scoort en 
als grootste partij uit de bus komt (in 2019 met 17,3% van de stemmen), de partij in de twee 
waterschappen in de regio Noord-West opnieuw verder is gezakt: van de 1e plekken in op de lijst in 
2008, de 3e plekken op de lijst in 2015 naar de 4de plekken in 2019. In 2008 haalde Water Natuurlijk 
in AGV nog 22,44% en in 2019 15,19%; in HN zijn die percentages resp. 17,18 en 10,88. Een verdere 
blik op de cijfers leidt tot de conclusie dat deze negatieve ontwikkeling voor een belangrijk deel 
wordt veroorzaakt door stemverlies in de achterban van D66 en Groen Links. Want in de provincies 
Noord-Holland en Utrecht stemde in 2015 en 2019 (gemiddeld) circa 25% van de kiezers op D66 of 
GroenLinks. Maar in de regio Noord-West stemde (gemiddeld) 13% in 2019 (in 2015 15%) van de 
kiezers op Water Natuurlijk. 
 
Belangrijk is hierbij dat D66 besloot in de campagne voor Provinciale Staten niet kenbaar te maken 
hoe het zit met Water Natuurlijk en niet op te roepen, of alleen op het allerlaatste moment en zeer 
beperkt, om op Water Natuurlijk te stemmen. Bij GroenLinks was dit net zo. 
 
Wat te doen? In ieder geval niet niks 
 
Op initiatief van het bestuur van de regio Noord-West van Water Natuurlijk en mede gesteund door 
zittende en oud-bestuursleden van de Waterschappen van D66- en GroenLinks-huize is een notitie 
opgesteld met scenario’s hoe de situatie te verbeteren. Zie de bijlage.  
 
Kernpunt is dat niks doen eigenlijk geen optie is. De herkenbaarheid in deze regio van Water 
Natuurlijk als de groene partij moet omhoog. Er zijn vier opties uitgewerkt: 
A. Doorgaan als Water Natuurlijk. 
B. Actieve steun in campagne van D66 en GroenLinks. 
C. Een gezamenlijke lijst van Water Natuurlijk , D66 en GroenLinks. 
D. Deelname van de drie partijen afzonderlijk. 
 
De ledenvergadering van Water Natuurlijk Noord-West heeft vastgesteld dat optie 
o A. natuurlijk geen oplossing biedt; 
o B. weliswaar een verbetering is, maar slechts beperkt helpt, doordat de 

Waterschapsverkiezingen in de media wegvallen ten opzichte van de landelijke uitstraling van de 
Statenverkiezingen; 

o C. de sterke voorkeur heeft, omdat het wegvallen van Water Natuurlijk landelijk geen voordeel 
oplevert, of liever gezegd tot stemmen en machtsverlies zou leiden; 

o D. tot versplintering en machtsverlies leidt. Deelname aan het College, zoals nu, is minder 
waarschijnlijk met kleinere partijen. 

 
 
 
 
 



 

 

Aanbeveling en verzoek 
 
Ondergetekenden, waaronder leden van D66, verzoeken het landelijk bestuur zich te beraden op de 
situatie en bij voorkeur te kiezen voor medewerking in de betrokken regio aan de totstandkoming 
van optie C. ofwel een gezamenlijke lijst, door instelling van een gezamenlijke programma- en 
kandidatencommissie, vaststelling daarvan in een gezamenlijke ledenvergadering of door de 
betrokken afzonderlijke afdelingen, medewerking aan het indienen van een gemeenschappelijke lijst 
in de betrokken Waterschappen. 
Dit kan natuurlijk alleen als GroenLinks dezelfde keuze maakt. Daarover moet op korte termijn 
overleg plaatsvinden, aangezien de voorbereidingen van de verkiezingen begin volgend jaar 
beginnen. 
Wij hopen dat u onze noodkreet serieus neemt. Dan gaat Water Natuurlijk bij de  
komende verkiezingen zeker meer massa maken, waardoor het logisch  
wordt om in het veenweidegebied maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot  
te reduceren, de waterpeilen niet dominant kunstmatig laag blijven,  
biodiversiteit financiële middelen krijgt, er meer waterlichamen gaan voldoen  
aan de Kaderrichtlijn Water en het vanzelfsprekend is om met inwoners gezamenlijk op te  
trekken in co-creatieve processen. 
 
Een soortgelijke notitie is gezonden naar het landelijk bestuur van GroenLinks. 
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