
 

Beleidsplan S,ch,ng Water, Wonen en Natuur 2020 -2023 

S,ch,ng Water, Wonen en Natuur (WWN) 
De S%ch%ng Water, Wonen en Natuur is opgericht op 19 mei 2008 en hee; haar zetel in Lelystad. De  
S%ch%ng staat registreert bij de KvK onder nummer 321345425.  

Doelstelling S,ch,ng Water , Wonen en Natuur 
Het statutair vastgelegde doel is: het leveren van een ac%eve bijdrage aan het waterschapsbestuur in 
het (gebied van) Waterschap Zuiderzeeland - staat voor droge voeten, gezond water en genoeg water 
- door zoveel mogelijk een adequate waterhuishouding te (doen) combineren met een aantrekkelijke 
woonomgeving, een rijke natuur en een duurzame economie. 

De S%ch%ng tracht conform haar statuten haar doel te bereiken door: 
a. het hiertoe opstellen en uitvoeren van verkiezingsprogramma’s;  
b. het verwerven en behouden van de steun van onder meer en met name natuur-, milieu en 
landschapsorganisa%es en van woningcorpora%es in Flevoland;  
c. het hiertoe indienen van de kandidatenlijst Water, Wonen en Natuur voor de verkiezing van het 
Waterschapsbestuur; 
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in het ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk zijn.  

Hoofdlijnen van beleid 2020-2023 

In 2018 is het verkiezingsprogramma 2019 – 2023 opgesteld. Dit programma vormt de basis  voor het 
inhoudelijk beleid van Water, Wonen en Natuur in de periode 2019-2023. Als hoofdlijn is 
geformuleerd: 

Water, Wonen en Natuur staat voor veilig kunnen leven in een gezonde, groen-blauwe leefomgeving. 
Wij willen met water een aantrekkelijk woonmilieu, een rijke natuur en een duurzame leefomgeving 
creëren. Wij hechten belang aan natuur, cultuur, landschap, en recrea%e, zowel in landelijk als in 
stedelijk gebied. Dit waarborgt een gezonde leefomgeving voor ons allen, niet alleen nu, maar ook in 
de toekomst. 

Voor WWN is het waterschap niet te vangen in links of rechts denken, of stedelijk of pla[elands 
denken. Op onze lijst staan mensen uit diverse poli%eke en maatschappelijke geledingen. En uit het 
hele werkgebied van ons waterschap.  
De kwaliteit van de leefomgeving staat bij ons centraal. Daarom voelen wij ons ook verwant met en 
werken we samen met woningcorpora%es binnen Flevoland en met natuur-en milieuorganisa%es 
zoals Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufedera%e Flevoland, Landschapsbeheer Flevoland, 
Staatsbosbeheer, het IVN Consulentschap Flevoland, Het Flevo-landschap en de 
hengelsportverenigingen. Ook leggen we contacten met groene en water georiënteerde organisa%es 
in de stad.  
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WWN is gelieerd aan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk is een landelijke vereniging waarmee kennis 
en ervaring wordt gedeeld en verkiezingen worden voorbereid. 

De leidraad voor het handelen van Water, Wonen en Natuur 
WWN denkt toekomstgericht. Het is van levensbelang voor ons en voor de genera%es na ons dat we 
streven naar een veilige en klimaatbestendige toekomst, dat we duurzaam omgaan met onze 
natuurlijke bronnen en  dat we zorgen voor schoon en ecologisch gezond water. Water is niet alleen 
een economisch goed, maar ook de levensbron voor alle leven.  Ons doel is schoon en ecologisch 
gezien waardevol water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving op korte-  en lange 
termijn. In onze afwegingen kijken we verder dan de bestuursperiode van vier jaar.  

We staan voor grote en urgente uitdagingen in Flevoland als gaat om het an%ciperen op 
klimaatveranderingen, het omgaan met de bodemdaling, de noodzakelijke energietransi%e, het 
s%muleren van de circulaire economie en transi%e in de landbouw. De hoo;hema’s van ons 
programma zijn: 

• Krach%g an%ciperen op klimaatverandering en duurzaam beheer van water en bodem 

• Schoon en gezond water is een levensvoorwaarde 

• Waterbeheer waarde laten toevoegen aan natuur, recrea%e en de woonomgeving 

• Evenwicht in lusten en lasten 

• Noodzakelijke transi%es vragen om bewustwording en samenwerking van alle inwoners van 
Flevoland 

Zie voor verdere toelich%ng het verkiezingsprogramma 2019-2023 

In maart 2019 zijn er verkiezingen geweest voor het waterschapsbestuur. Het resultaat is dat WWN 
met 6 vertegenwoordigers vertegenwoordigd is in het waterschapsbestuur. De frac%evoorzi[er is 
Jacob van Olst. Jo Caris zit als heemraad in het dagelijks bestuur van het waterschap. De  
coali%eonderhandelingen voor de nieuwe bestuursperiode zijn getrokken door WWN en hebben 
geleid tot het bestuursprogramma 2019-2023 ‘'Water beweegt ons' van het Waterschap 
Zuiderzeeland. Voor de frac%e van WWN is dit bestuursprogramma leidend.  

De volgende waterschap verkiezingen zijn gepland in het voorjaar van 2023. Het is van belang om 
daarop vroeg%jdig te an%ciperen.  

Uitvoering van het beleid 

Het bestuur van de S%ch%ng WWN wil op de volgende wijze uitvoering geven aan de hoofdlijnen van 
beleid: 

• het onderhouden van directe contacten met de frac%e, onder meer door regelma%ge 
deelname aan de frac%e WWN in het waterschapsbestuur en door directe contacten van de 
voorzi[er van de S%ch%ng met de frac%evoorzi[er; vanuit het bestuur wordt ook 
deelgenomen aan de evalua%egesprekken van de frac%evoorzi[er met de overige leden van 
de frac%e;  

• het in overleg met en in samenwerking met de frac%e contact onderhouden met de 
achterbanorganisa%es en met de samenleving om de doelstellingen van de S%ch%ng 
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adequaat vorm te geven; het onderhouden van regelma%ge contacten met Water Natuurlijk, 
onder meer door deelname aan het landelijke bestuursoverleg met de 
regiovertegenwoordigers en  door deelnamen aan de algemene vergadering van Water 
Natuurlijk; 

• het verwerven van voldoende (financiële) steun voor de verkiezingen van 2023; 

• het voorbereiden van de verkiezingen in 2023. Begin 2022 zal gestart worden met het proces 
van werving en selec%e van de kandidaten, het opstellen van het verkiezingsprogramma en 
de voorbereiding van de verkiezingscampagne. Daartoe zal een draaiboek worden opgesteld. 

• In  samenwerking met de frac%e  het beheren van de website en andere sociale media 

Financiële middelen 
De S%ch%ng hee; geen winstoogmerk. Alle verkregen middelen worden ingezet ten behoeve van de 
ac%viteiten die verband houden met de verkiezingen voor het waterschapsbestuur, het onderhouden 
van contacten met achterbanorganisa%es en kiezers, en bestuurskosten. De bestuursleden ontvangen 
conform de statuten geen vaca%egelden. Bestuursleden ontvangen alleen reiskostenvergoeding en 
vergoedingen voor andere gemaakte onkosten. 

Het verwerven van inkomsten is primair gericht op het verkrijgen van voldoende gelden voor de 
verkiezingen. Daarnaast is ene beperkt budget nodig voor de bestuurskosten. De S%ch%ng hee; na de 
verkiezingen in 2019 een beperkt resterend vermogen. Aangezien voor de verkiezingen in 2019 een 
budget van ca €10.000 nodig is zullen in de periode 2105-2019 de nodige inkomsten verworven 
moeten worden. De belangrijkste bron van inkomsten vormt de afdrachten van de frac%eleden. Het 
bestuur zal ook trachten op ander wijze financieel middelen te verwerven. Te denken is aan 
schenkingen van ondersteunende en sympathiserende organisa%es en par%culiere gi;en.  Het voor 
de verkiezingen op te bouwen vermogen wordt beheerd via een bankrekening.  

De S%ch%ng WWN hee; een samenwerkingsovereenkomst met de S%ch%ng Water Natuurlijk die 
dezelfde doelen nastree; buiten het beheergebied van het Waterschap Zuiderzeeland. De S%ch%ng 
Water Natuurlijk levert ook een financiële bijdrage aan de verkiezingscampagne.     
Ingeval van liquida%e zal het liquida%esaldo ter beschikking komen van de S%ch%ng Water Natuurlijk 
of een andere ANBI-instelling ac%ef op het gebied van natuur, milieu en/of water.  

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen met de aangegeven taakverdeling en rooster van 
a;reden:  
     benoemd   herbenoembaar 

Paul Vermeulen, voorzi[er   1-11-2021   1-11-2025 
Paul Stortelder, secretaris  1-2-2014   1-2-2022 
Johan Oosterhoff, penningmeester 1-1-2016   1-1-2024 
Hedwig Boerrigter, lid   1-3-2020   1-3-2024 
Margriet Papma   1-6-2021   1-6-2025 
Vastgesteld in de vergadering van het WWN bestuur op 26 februari  2020. 
Update 2 november 2021 in verband met bestuurswisselingen.    

 
-   
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