
Belang van Nederland (BVNL) is een klassiek liberale partij. Wij staan voor een kleine, dienende 
overheid , individuele vrijheid en ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. 

• De overheid moet zich beperken tot de kerntaken. Voor die kerntaken geldt “als je iets doet, doe 
het dan goed”.  

• Aangezien een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt zien de meeste Nederlanders het 
onderhoud van de dijken en een goede waterhuishouding als kerntaak van de overheid. BVNL wil 
dat de dijken, gemalen en watergangen in perfecte staat zijn en blijven. 

• Een goede waterhuishouding is noodzakelijk voor de inwoners, landbouw en ondernemers. Een te 
lage waterstand kan schadelijk zijn voor houten funderingen van woningen en andere gebouwen. 
Een te hoge waterstand maakt bijvoorbeeld de weilanden te drassig waardoor trekkers er niet 
meer overheen kunnen en boeren hun bedrijf niet meer kunnen uitoefenen. Een hoge waterstand 
kan ook zorgen voor meer vochtoverlast door natte kruipruimten of overlast van muggen. Het 
waterschap zorgt hierin al eeuwen voor een juiste balans en zal dat met BVNL ook blijven doen. 

• Door ons te beperken tot de kerntaken houden wij het werk van het waterschap voor iedereen 
betaalbaar. Wij gaan geen klimaatbeleid voeren als waterschap, dat is geen kerntaak. We kunnen 
ons wel aanpassen aan een veranderend klimaat mocht dat nodig zijn. We kunnen bijvoorbeeld 
dijken verhogen en betere gemalen plaatsen. Daarvoor is Nederland niet voor niets 
wereldberoemd.  

• Wij willen geen inmenging van de E.U. in waterschapszaken. Wij regelen onze zaken al eeuwen 
zelf, Nederland is daarvoor beroemd en we weten zelf het beste wat goed is voor onze regio’s. 
Europese regelgeving houdt geen rekening met regionale behoeften. Het gevaar bestaat dat 
algemene europese regels hoge kosten en weinig nut met zich meebrengen. In het ergste geval 
kunnen regels die niet toegesneden zijn op onze regio’s zelfs verstikkend werken op de 
economische activiteit zoals we ook bij de stikstofregels zien.  Daarbij werkt democratie het beste 
als besluiten zo dicht mogelijk bij de burger genomen worden.  

• BVNL ziet goede waterkwaliteit als een kerntaak van het waterschap. Het water is een bron van 
natuurlijke rijkdom. Onze polders kennen een unieke flora en fauna die we graag aan de volgende 
generaties doorgeven. In de zomer spelen en zwemmen onze kinderen in het water. Wij willen 
blijven investeren in de verbetering van de waterkwaliteit. We houden daarbij wel goed de 
verhouding tussen kosten en baten in de gaten.  

•  BVNL staat open voor innovatie zoals “energie uit water” (blue energy) bijvoorbeeld in 
samenwerking met universiteiten of private investeerders onder de voorwaarde dat exploitatie 
kostendekkend zal zijn. 

• Door een recente wetswijziging hebben boeren en bedrijven veel invloed verloren in het 
waterschap. Boeren en bedrijven betalen echter een hoge bijdrage en daarom vindt BVNL het 
logisch dat zij goed vertegenwoordigd zijn. Boeren zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van 
de waterhuishouding. Zij oefenen al generaties hun bedrijf uit in het gebied en die kennis is van 
grote waarde voor het waterschap. BVNL zal zorgen dat de stem van boeren en bedrijven binnen 
het waterschap gehoord zal blijven. 




