
 
 

Prioriteiten CDA waterschap AGV 2015-2019 
 
Het CDA wil in de periode 2015-2019 voor het Waterschap Amstel Gooi en Vecht 
bereiken dat: 

1. Bij de kerntaken van het waterschap gaan kerntaken zoals de veiligheid voor 
op neventaken zoals recreatie en natuurbeleid. Veilige dijken en 
waterkeringen; 

2. De waterschapbelastingen slechts zeer beperkt stijgen. De waterschapslasten 
die Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gezinnen in rekening brengt, stijgen in 
2015 gemiddeld met 1,4%. Dat betekent dat een gemiddeld gezin met een 
eigen woning in 2015 slechts 4 euro meer betaalt dan in 2014. Met het 
kwijtscheldingsbeleid worden de minima ontzien; 

3. Het waterschap en de uitvoerende organisatie Waternet zich innovatief 
inzetten voor een duurzaam, klimaatbestendig leefmilieu, een nog schoner 
oppervlaktewater en een kringloopeconomie, met optimale terugwinning van 
grondstoffen en energie; 

4. De samenwerking met bewoners van het waterschap bij het peilbeheer en 
dijkversterkingsprojecten in de polders en tussen gemeenten en het 
Waterschap in de afvalwaterketen verder wordt verbeterd;  

5. Het peilbeheer moet worden afgestemd op de functie die het gebied door 
provincies en gemeenten heeft toebedeeld gekregen. (Als dat ‘natuur’ is, 
prima, maar niet altijd boven wonen, werken en landbouw); 

6. Er meer ruimte komt voor waterberging, zowel in de stad als daarbuiten, zodat 
extreme regenval minder tot wateroverlast leidt. Niet teveel water, maar ook 
niet te weinig zoet water; 

7. De verdroging door het weglekken van water uit de Vechtplasssen naar lager 
naastgelegen polders wordt tegengegaan en dat ook de uitdroging van de 
natuur in de hoge delen van het Gooi wordt tegengegaan; 

8. Meer vaarwater beschikbaar komt voor de recreatie en doorvoer mogelijk blijft 
door te baggeren. Zoals ook de Vecht is gebaggerd, wordt de waterkwaliteit 
verder verbeterd. Meer oppervlaktewater als zwemwater, verbetering van de 
visstand. Natuurgebieden moeten ook toegankelijk zijn om van te genieten; 

9. Overlast door zwerfvuil wordt verminderd, met name plastic zwerfvuil. 
Lozingen en vervuiling worden aangepakt bij de bron, bijv. lozingen van 
medicijnresten worden tegengegaan; 

10. Waar mogelijk minder regels in de Keur (het regelboek van het waterschap), 
“de samenleving, niet de overheid”, meer vertrouwen in mensen, meer “ja, 
mits”, dan “nee, tenzij”. De ingezette lijn van een andere bestuursstijl, betere 
communicatie, toezicht en verantwoording bij het waterschap wordt doorgezet. 
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