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Water Natuurlijk en de verkiezingen van 2023 in de Regio Noord-West 
(Hollands Noorderkwartier en Amstel, Gooi & Vecht) 
 
1 Probleemstelling 

Naar aanleiding van de uitslag van de laatste verkiezingen op 20 maart 2019 is in de Regio 
Noord-West gediscussieerd over de ontwikkelingen in de positie van Water Natuurlijk in 
deze regio (i.c. de twee waterschappen Hollands Noorderkwartier en Amstel, Gooi & Vecht). 
 
Aanleiding daarvoor is dat kan worden geconstateerd dat, waar WN 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 regio NW opnieuw verder is gezakt: van de 1e plekken in op de lijst 
in 2008, de 3de plekken op de lijst in 2015 naar de 4de plekken in 2019. In 2008 haalde WN 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 
(GL). Want in de provincies Noord-Holland en Utrecht stemde in 2015 en 2019 (gemiddeld) 
circa 25% van de kiezers op D66 of GL. Maar in de regio NW stemde (gemiddeld) 13% in 
2019 (in 2015 15%) van de kiezers op WN. 
 
Het is niet diepgravend wetenschappelijk onderzocht, maar de conclusie is onontkoombaar 
dat in 2019 van de traditionele D66- of GL-stemmers zowat de helft een andere keuze 
maakte dan WN (in 2015 1/3). 
(NB: uiteraard zijn er ook andere invloeden in het spel, maar ook in het veld blijkt de D66 en 
GL stemmer zich niet of niet meer voldoende te herkennen in het gedachtengoed van WN.) 
 
Deze zorgelijke ontwikkeling lijkt uitdrukkelijk regionaal gebonden. Daarom is door het 
regiobestuur NW het initiatief genomen te onderzoeken hoe deze ontwikkeling in de regio 
NW kan worden gekeerd. 
 
Daartoe is een Adviescommissie samengesteld bestaande uit 2 leden van ieder van de 3 
betrokken partijen in de regio. De leden handelen op persoonlijke titel. De Adviescommissie 
heeft diverse opties onderzocht waarmee de bovenbeschreven ontwikkeling zou kunnen 
worden gekeerd. Dit resulteerde in onderstaande vier opties voor een aanpak voor deze 
regio (dus niet landelijk): 

A WN doet weer mee in 2023 als zelfstandige partij met een duidelijk programma 
B WN doet weer mee, en wordt door D66 en GL actief ondersteund 
C WN, D66 en GL doen mee met een gezamenlijke lijst 
D WN, D66 en GL doen ieder mee met een eigen lijst 

 
2 Beschrijving van de vier opties : 

A WN doet mee als een zelfstandige partij met een duidelijk programma 
overwegingen 
o WN is een stevige stemmentrekker, en haalt (landelijk gezien) zo’n 15 à 17% van de 

stemmen. Aangenomen mag worden dat landelijk een flink deel bestaat uit kiezers 
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die D66 of GL stemmen (D66 en GL scoren bij de gelijktijdige PS-verkiezingen landelijk 
gezien 18 à 19%); 

voordelen: 
o Water Natuurlijk kan zich blijven profileren als een onafhankelijke vereniging; 
o GL en D66, die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, kunnen hun 

kiezers adviseren om op Water Natuurlijk te stemmen indien zij vertrouwen hebben 
in het programma van WN. 

nadelen: 
o WN is niet erg bekend t.o.v. de landelijke partijen die ook aan de verkiezingen 

meedoen; 
o WN heeft te weinig menskracht en financiële middelen om zelfstandig campagne te 

voeren; 
o WN heeft geen ‘groen’ in de naam, wordt door velen niet als groene partij herkend, 

en heeft daarom enerzijds concurrentie van partijen die wel ‘groen’ in de naam 
hebben, en anderzijds van de vele partijen met een positieve connotatie over ‘water’ 
in hun naam; ook de Partij voor de Dieren heeft hiervan in AGV sterk geprofiteerd; 

o ondersteuning vanuit D66 en GL wordt op z’n hoogst geleverd als lippendienst, 
aangezien WN zich volledig onafhankelijk opstelt en niet of hoogstens nauwelijks zelf 
bekendmaakt dat deze steun zou kunnen bestaan; 

o deze vrijblijvendheid geldt wederzijds - D66 en GL geven regionaal ook ieder voor 
zich geen of geen duidelijk positief stemadvies voor WN; 

o ook de medeoprichters van WN (misschien m.u.v. Sportvisserij Nederland) zijn niet 
meer actief in hun ondersteuning; zij wensen zich nu onafhankelijk t.o.v. de politieke 
partijen op te stellen; 

o de relatie met D66 en GL is niet of nauwelijks aanwezig vanwege verschillen in 
prioriteiten tussen D66 en GL wat betreft de waterschapspolitiek, en vanwege de 
twijfel bij beide partijen over nut en noodzaak van 4 bestuurslagen in ons land; 

o Water Natuurlijk is ernstig verdeeld over twee zaken: zijn wij een politieke partij of 
een beweging?, zijn wij voor of tegen de sportvisserij?; 

o WN enerzijds en D66 en GL anderzijds vissen in hetzelfde water wat betreft de inzet 
van (de schaarser wordende) vrijwilligers. 

 
B WN doet weer mee, en wordt actief ondersteund door D66 en GL 
overwegingen: 
o indien de samenwerking verder gaat dan een incidentele uitgestoken hand, zullen 

alle drie de partijen ook inhoudelijke belemmeringen voor een intensievere 
samenwerking moeten wegnemen – denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met de 
sportvisserij; 

o enerzijds zal WN zich in de regio NW moeten opstellen als onafhankelijke politieke 
partij die wordt ondersteund door D66 en GL; 

o anderzijds zullen D66 en GL harde garanties moeten geven voor een bepaalde (voor 
beide partijen gelijkwaardige) inzet voor de verkiezingscampagne van WN; 

o in het geval dat van GL en D66 bijvoorbeeld de bereidheid wordt gevraagd 
menskracht en/of geld in te zetten voor campagne-activiteiten, zal WN-NW duidelijk 
blijk moeten geven van haar afhankelijkheid van en/of samenwerking met deze 
partijen. 
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voordelen: 
o WN kan zich duidelijk blijven profileren als een groene partij, en ook D66 en GL 

kunnen zich op deze manier sterker profileren; 
o door het uitdrukkelijk gezamenlijk optrekken zal een groter publiek bereikt worden, 

en is het waarschijnlijk dat meer kiezers worden getrokken (in ieder geval meer dan 
nu). 

nadelen: 
o WN wordt een minder vanzelfsprekende keuze voor kiezers die geen D66 en GL 

stemmen; 
o de inzet van mensen en middelen voor de campagne zal een achilleshiel blijven, 

gegeven de situatie dat voor GL en D66 de nadruk zal blijven liggen op inzet voor de 
verkiezingen van Provinciale Staten; 

o WN enerzijds en D66 en GL anderzijds vissen in hetzelfde water wat betreft de inzet 
van (de schaarser wordende) vrijwilligers. 

 
C WN, D66 en GL doen mee met een gezamenlijke lijst in de regio NW 
overwegingen: 
o een gezamenlijke lijst1 vereist tenminste een gezamenlijk programma, en derhalve 

een gezamenlijke programmacommissie van de 3 partijen, plus goedkeuring van dat 
programma én die lijst door alle betrokken ledenvergaderingen; 

o op een landelijke ALV enkele jaren geleden hebben de leden van WN zich 
uitgesproken voor een hechtere band met D66 en GL – dit heeft niet geleid tot 
waarneembare activiteiten op dit punt. 

voordelen: 
o door gezamenlijk op te trekken zal naar verwachting bestuurlijk een heel stevige 

positie kunnen worden ingenomen, vergelijkbaar met of (in de regio NW) wellicht 
zelfs sterker dan die van WN in de rest van het land.  

o Inhoudelijk is voor D66 en GL te scoren met de ‘groene’ resultaten die gaan worden 
of al zijn bereikt (denk bijvoorbeeld aan de Kaderrichtlijn Water en de 
grondwaterpeil-discussie); 

o de lijnen tussen PS, gemeenteraden en het waterschap worden korter, hetgeen het 
groene geluid navenant zal versterken; 

o D66 en GL leden worden zich bewuster van de rol van de waterschappen, wat des te 
belangrijker is, omdat veel taken en verantwoordelijkheden van provincies en 
waterschappen met elkaar samenhangen en soms ook overlappen; 

o het levert voor WN efficiencyvoordeel op in het campagnevoeren; 
o het levert voor de kiezer duidelijkheid op waar D66 en GL staan in het beleid van het 

waterschap; 
o het regionaal probleem in NW wordt regionaal opgelost. 
nadelen: 
o het meenemen van het waterschapsbelang in de campagne kan door GL en D66 als 

extra last worden gezien; 
o WN wordt minder aantrekkelijk voor kiezers die geen D66 en GL stemmen. 

 
 
 

 
1 zie: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/kandidaatstelling/samenvoeging-aanduidingen 
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D WN, D66 en GL doen ieder mee met een eigen lijst in de regio NW 
overwegingen: 
o zoals eerder aangegeven, komt de huidige samenwerking in de praktijk neer op 

weinig of niets méér dan een eventueel positief stemadvies van GL en D66 voor WN. 
Bij het inzetten van deze lijn is het daarom denkbaar dat één van deze twee partijen 
ofwel besluit af te zien van dit stemadvies, ofwel besluit zelfstandig te gaan 
deelnemen aan de waterschapsverkiezingen; 

o D66 en GL hebben campagnebudget, WN heeft dat vrijwel niet; 
o meedoen met een eigen lijst vraagt lokaal extra inzet van D66 en GL. 
voordelen: 
o D66 en GL zijn voor veel kiezers herkenbare groene partijen; 
o op deze manier lijkt de kans het grootst dat de drie partijen samen het grootste 

aantal zetels halen (zoals ook nu het geval is voor WN buiten de regio NW) en dus dat 
hun min of meer gelijke ‘groene’ doelstellingen krachtiger worden vertegenwoordigd 
in de regio; 

o D66 en GL leden worden zich bewuster van de rol van de waterschappen; 
o D66 en GL bieden op dit moment niet meer dan lippendienst aan WN - WN doet 

omgekeerd hetzelfde: ieder een eigen lijst geeft duidelijkheid richting de kiezer;. 
nadelen: 
o zelfstandige deelname van GroenLinks en D66 zou de positie van Water Natuurlijk 

vermoedelijk sterk schaden - de toegevoegde waarde van WN wordt beperkt; 
o WN-leden die niet op D66 of GL stemmen raken door zo’n marginalisering ‘hun partij’ 

kwijt of voelen zich niet goed vertegenwoordigd en stemmen daarom op andere 
partijen; 

o het deelnemen aan de waterschappen is een extra last voor GL en D66; 
o deze optie levert het risico op dat alleen D66 óf alleen GL tot de conclusie komt deel 

te gaan nemen met een eigen lijst; 
o voor de drie individuele partijen is de kans op deelname aan het College kleiner dan 

voor één gezamenlijke (grotere) partij. 
 
3 Hoe nu verder 

Aanleiding voor deze notitie was de constatering dat er een serieus probleem is ontstaan in 
de Regio NW: normaliter zou WN immers méér stemmen moeten kunnen vergaren dan het 
totaalaantal van D66 en GL samen. De ontwikkelingen bij de vorige verkiezingen laten echter 
een geheel ander, en zelfs een flink contrair beeld zien. Dit probleem kan en mag niet 
worden genegeerd. 
 
De Adviescommissie constateert daarbij dat het hier uitdrukkelijk om een regionaal 
gebonden kwestie gaat, dat (even uitdrukkelijk) regionaal zou moeten worden aangepakt. 
Gegeven deze constatering zijn er volgens de Adviescommissie vier mogelijke opties voor 
een aanpak. 
 
Daarbij wordt opgemerkt dat elke keuze voor één van de opties consequenties zal hebben. 
Want ook een keuze voor optie A, feitelijk inhoudend ‘doorgaan op de ingeslagen weg’, 
vereist verantwoording richting de leden van WN. En vanzelfsprekend zouden bij de overige 
opties D66 en GL moeten worden betrokken. 
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Wat betreft het verder te volgen traject is het uiteraard van belang dat alle betrokken 
spelers goed in staat worden gesteld hun mening te geven: zowel over de gesignaleerde 
problematiek, als over de oplossingsrichtingen die in beeld zijn gebracht. Het is om die reden 
dat de adviescommissie er uitdrukkelijk níet voor kiest een voorkeur uit te spreken voor één 
van de opties. 
 
Sterker nog: het lijkt de Adviescommissie wijs om in het vervolgtraject eerst bij alle 
betrokken partijen, ook landelijk, te sonderen of zij het geschetste probleem in de regio 
onderkennen. En derhalve dat actie niet alleen nodig, maar onontkoombaar is wat betreft de 
betrokken partijen in de regio NW. 
 
Voorafgaand aan zo’n traject kan inmiddels informeel contact worden gelegd met diverse 
stakeholders - de discussie proberen geheim te houden werkt meestal contraproductief, 
terwijl door openheid de Regio NW het initiatief behoudt en het ‘meedenken’ mobiliseert. 
 
Vervolgens kunnen alle vier de opties worden verkend en beoordeeld door alle betrokkenen. 
In de discussie over de opties intern NW zal kunnen worden bepaald hoe vérgaand de 
samenwerking zal (kunnen) zijn, en dus hoe óók de belangen van D66 en GL kunnen worden 
gediend - er moet immers ook ‘wat te halen’ zijn voor D66 en GL. 
 
Uiteraard zullen ook D66 en GL hun oordeel moeten kunnen vellen over alle opties. Van 
belang daarbij is dat D66 en GL onderkennen dat, aangezien de waterschappen nu eenmaal 
bestaan, de kiezer ook dáár volwaardig vertegenwoordigd dient te worden door deze 
partijen. In de huidige situatie in de regio NW lijkt de (feitelijk ontbrekende) steun van GL en 
D66 té veel op een geconstrueerd excuus richting de kiezer om hier geen energie in te 
steken. 
 
Wil er vervolgens een gezamenlijk gedragen aanpak komen zal, hoe dan ook, de nadruk 
moeten liggen op wat ons bindt, en niet op wat ons scheidt. Het doorslaggevend motto 
hierbij dient te zijn dat het voor onze kiezers leidt tot een noodzakelijk sterker groen geluid 
in het waterschap. 
 
4 Tot slot 

Onderkend zal moeten worden dat een en ander veel lobbywerk en overleg zal vergen, met 
een ongewisse uitkomst. Maar het is zaak niet te aarzelen of te wachten: ’23 is dichterbij dan 
je denkt, de voorbereidingen voor de volgende verkiezingen starten al eind ‘21… 
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