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WE MOGEN  
WEER STEMMEN!
VERKIEZINGS KRANT 
WATERSCHAP  
NOORDER ZIJLVEST

Op woensdag 15 maart mag je over water stemmen, want dan 
zijn er waterschapsverkiezingen. De keuzes van ons bestuur 
hebben gevolgen voor hoe we leven met water. In deze krant 
lees je wat Waterschap Noorderzijlvest doet in jouw omgeving 
en waarom jouw stem ertoe doet. We hebben op een rij gezet 
welke partijen meedoen aan de verkiezingen en wat zij belangrijk 
vinden. Zodat jij kunt afwegen wat voor jou van belang is.

Hoe zie jij de toekomst van ons water?

NOORDERZIJLVEST.NL/VERKIEZINGEN

http://www.noorderzijlvest.nl/verkiezingen
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STEM VOOR  
DE TOEKOMST 
VAN ONS WATER

Stemmen over water!
Op 15 maart 2023 mogen we stemmen voor de water
schappen. Wij kiezen dan de volks vertegen woordigers 
die beslissen hoe we omgaan met ons water. Dat is in 
een laaggelegen land als Nederland een belangrijke 
en zware taak. En we zijn een democratie! Daarom 
is het aan jou om te kiezen wie gaat besturen. Via 
de waterschapsbelasting betaal jij ook voor ons 
werk. Volkomen terecht dus dat je uiteindelijk aan de 
knoppen zit. Maar waar stemmen we dan over?

Er is wat te kiezen
Waterschappen zorgen ervoor dat we op een veilige 
manier kunnen leven met het water. Dit doen we 
onder meer met dijken en bergingen waarin we 
tijdelijk te veel water kunnen ‘parkeren’. We zorgen 
er ook voor dat er voldoende water is als het lang 
droog blijft. Zodat natuur en landbouw daar zo weinig 
mogelijk last van hebben en waterbedrijven drink
water kunnen winnen. De kwaliteit van het water 
heeft onze stevige aandacht. Belangrijk voor de 
bio  diversiteit en de volksgezondheid. En alles wat 
in het riool terechtkomt, maken we schoon in onze 
waterzuiveringen.

Deze taken kunnen we op verschillende manieren 
uitvoeren. De keuzes die we daarin maken bepalen 
voor een groot deel hoe onze toekomst er uit ziet. 
In een snel veranderend klimaat zullen we vaker te 
maken krijgen met droogte of juist met hoosbuien, 
terwijl de zeespiegel ook nog eens stijgt. Hoe willen 
we omgaan met de landbouw? Hoeveel ruimte krijgt 
de natuur? En hoe zorgen we dat onze inwoners veilig 
kunnen blijven leven met water?

Wie vindt wat belangrijk?
De partijen die aan de waterschapsverkiezingen 
meedoen leggen in deze verkiezingskrant uit wat 
zij het belangrijkst vinden. Zodat jij straks een 
goede keuze kunt maken. Water is een groot goed. 
Democratie is dat ook. Ik heb er daarom alle 
vertrouwen in dat je op 15 maart van je stemrecht 
gebruik gaat maken!

Roeland van der Schaaf,  
dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest
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Elke dag werkt het 
waterschap aan deze 
4 taken:

Veilig leven met water
We leven in één van de gevaarlijkste 
gebieden ter wereld op land onder zee
niveau. Om ons tegen het water te 
beschermen, maakten we dijken en kades. 
Soms bergen we een teveel aan regen die 
in korte tijd valt tijdelijk op in gebieden 
die daarvoor zijn ingericht. Zo houden we 
droge voeten. We moeten veilig leren leven 
met soms teveel en soms te weinig water. 
Want ons klimaat verandert.

Schoon en 
gezond water
We letten op de kwaliteit van het 
oppervlaktewater: minder bestrijdings
middelen, meer ruimte voor planten 
en (water)dieren en natuurvriendelijk 
onderhoud. We doen dat samen met 
agrariërs en organisaties die terreinen 
beheren.

Voldoende water 
in elk seizoen
We werken aan een goede aanvoer 
en afvoer van water. We maken 
afspraken over peilen. En we 
houden waterstanden goed in de 
gaten. Met gemalen pompen we 
water in en uit het gebied, om 
bijvoorbeeld droogte of een hoog 
waterpeil tegen te gaan.   

Gezuiverd water
We gebruiken allemaal water. Het water
schap maakt het water van burgers en 
bedrijven weer schoon. Per jaar gaat het 
om 55 miljard liter water.

Aparte belastingpot,  
speciaal voor waterwerk
Waarom mag je eigenlijk stemmen voor de waterschappen? 
Water speelt een belangrijke rol in Nederland. Niet zo gek: 
ons land ligt voor een kwart onder zeeniveau. We hebben 
dan ook  als enige land ter wereld  een aparte belasting
pot speciaal voor waterwerk. Zo hoeven we het belang 
van waterwerk nooit af te wegen tegen andere belangrijke 
overheidsopdrachten. We kunnen al het water goed in de 
gaten houden en meteen in actie komen als dat nodig is. 

Jouw stem telt!
Hoe we als waterschap dit geld besteden en welke keuzes 
we maken, dat bepaal jij. Want tijdens de waterschaps 
verkiezingen bepaal jij welke partij er in het algemeen 
bestuur komt van jouw waterschap. 
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LIEKE JILDOU DE JONG (35) UIT HOUWERZIJL

‘Het landschap oogt 
natuurlijk: het ís een 
doordacht plan.’
‘Het werk van het waterschap is belangrijk voor het uitgebalanceerde 
ontwerp dat het landschap eigenlijk is. We leven grotendeels onder 
zee niveau. Daarom reguleert het waterschap het water iedere dag. 
Heldere afspraken zijn daarvoor nodig. Het peil van het water bepaalt 
wat er op het land kan. Bijvoorbeeld: blijft het land nat om de veen
gronden te houden óf moet het juist droger voor de landbouw? De 
goede balans speelt een grote rol in de leefbaarheid voor mens, dier, 
planten en ál het bodem leven. Deze puzzel is onderdeel van mijn werk 
als landschaps architect. Met mijn stem heb ik invloed op zulke keuzes’.

BONNE POELMA (24) UIT PIETERBUREN

‘Het weer kun je niet 
veranderen; het beleid 
wel!’
‘We willen ook in de toekomst droge voeten houden. Het afvoeren 
van te veel water moet dus blijven gebeuren. We moeten heel 
goed anticiperen op weersextremen. De komende jaren gaat het 
steeds vaker om het beter vast houden en zelfs aanvoeren van 
zoet water in ons gebied. Een andere vraag is hoe we kunnen 
voorkomen dat er zoute kwel en verzilting in onze vruchtbare 
bodems optreedt. Daar is gedegen onderzoek voor nodig. Ik 
vind het als akkerbouwer belangrijk dat wij met elkaar goede 
keuzes voor het beheer van water maken. We zijn er met zijn allen 
verantwoordelijk voor! Alle reden om te stemmen op 15 maart!’

HENNIE VAN BEEK (57) UIT GRONINGEN

‘Het Paterswoldsemeer  
is zó mooi!’
Al 20 jaar geniet ik als recreant van alle mogelijkheden van het Paters
woldse meer. Het is in alle seizoenen een geweldige plek. Het meer moet 
toekomstbestendig worden. Met een ecosysteem dat klopt voor al het 
leven in, langs en op het water. Om daaraan bij te dragen zet ik me in voor 
verenigingen rondom het meer. Voor een betere kwaliteit van het water is 
er nog veel te doen. We hebben de afgelopen periode met het water schap 
goed samengewerkt en slagvaardig stappen gezet om samen te werken 
aan gedragen oplossingen. Daar willen we mee doorgaan. Daar hoort bij 
dat ik straks zeker ook ga stemmen. Zo neem ik verantwoordelijkheid voor 
dit bijzondere gebied dat mij na aan het hart ligt.

Water schap 
Noorderzijlvest 
in cijfers

Het werkgebied 
van Waterschap 
Noorderzijlvest 
omvat een groot 
deel van Groningen, 
een deel van Noord- 
en Midden-Drenthe 
en een stukje 
Friesland.

144.000 hectare  
(=1440 km2) werkgebied. 

-3.00 mNAP is het laagste 
peil in ons gebied. +12.10 
mNAP is het hoogste peil in  
ons gebied. 

69 kilometer primaire water
keringen. 361 kilometer 
pers leidingen in gebruik. 2.243 
kilometer primaire water
gangen.

1.320 sloten onder 
schouw. 2.530 hectare 
waterbergingsgebieden.

150 gemalen in oppervlakte
water. 113 riool gemalen in ons 
beheer. 837 stuwen.

17 sluizen. 383 inlaten. 13 
rioolwater zuiveringsinstallaties. 

55.000.000 m3 (=55 miljard 
liter) gezuiverd water per jaar. 
412.000 vervuilings eenheden 
in werkgebied Noorderzijlvest. 

124.000 vervuilings eenheden 
gezuiverd door Noorderzijlvest 
voor andere waterschappen. 

1.100 vervuilings eenheden 
door een ander waterschap voor 
Noorderzijlvest gezuiverd. 

382.319 inwoners. 9 
gemeenten. 3 provincies.

4 collega waterbeheerders 
(3 buurwaterschappen en 
Rijkswaterstaat). 

308 formatieplaatsen. 23 
algemeen bestuursleden. 

Disclaimer: Deze cijfers zijn 
gebaseerd op het beheer van het 
waterschap in, bij, langs of op het 
water in ons werkgebied. Objecten 
van en beheer van deelgebieden 
door andere organisaties zijn niet 
meegeteld.
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Jouw groene 
stem in het 
waterschap 
Water Natuurlijk is jouw groene 
stem in Waterschap Noorder
zijlvest. In Groningen en Noord
Drenthe zetten wij ons in voor 
schoon, voldoende en gezond 
water. Een gebied waar inwoners 
veilig wonen, met landschappen 
waarin natuur floreert en mensen 
genieten van water. Met groene 
steden waar het prettig en 
gezond wonen is. Waar boeren 
en bedrijven een plek hebben en 
duurzaam kunnen werken met 
respect voor water en bodem. 
Om dit voor de toekomst te 
behouden en versterken moet 
klimaatverandering worden 
afgeremd. We gaan ons aanpassen 
aan verzilting en extreme 
perioden van neerslag en droogte. 
Biodiversiteits herstel heeft 
topprioriteit.

Stem Water Natuurlijk als je het 
ermee eens bent dat:

1.  Herstel van biodiversiteit in stad 
en land een hoge prioriteit heeft.

2.  Het waterschap inzet op 
een natuur lijk en robuust 
watersysteem.

3.  Circulaire waterzuivering en 
bedrijfsvoering versneld worden 
ingezet.

4.  Sociaal en betaalbaar voorop 
staat.

Water Natuurlijk is er voor iedereen. 
We bereiken onze groene ambities 
door samen te werken met 
inwoners, natuur organisaties, 
sport vissers, agrariërs, gemeenten 
en provincies, recreatie en water
sport organisaties en bedrijven.

Water is voor 
ons allemaal
De PvdA gaat ook bij het water
schap uit van onze waarden 
als bestaanszekerheid, vrijheid, 
gelijk waardig heid, solidariteit 
en duurzaam heid. Zeker bij de 
ogenschijnlijk louter technische 
opgaven van het waterschap zijn 
deze waarden uitermate relevant. 
Niet zozeer bij de vraag wát moet 
gebeuren, maar wel hóe we dit 
doen. Wat zijn de prioriteiten en 
hoe regelen we de inbreng van 
inwoners? 

Voor onze bestaanszekerheid is 
water essentieel en beschikbaar
heid door het jaar heen steeds 
belang rijker. Immers iedereen 
moet voldoende toegang tot 
water hebben en ook in veiligheid 
kunnen wonen en werken. Geen 
eenvoudige opgave gezien de 
effecten van klimaatverandering, 
het groeiend aantal inwoners, de 
ecologische gevolgen daarvan, 
schaarser water. 

Noodzakelijke besluiten en 
investeringen moeten niet worden 
vermeden of uitgesteld enkel 
uit financieel oogpunt. De PvdA 
wil daarom dat we ons kunnen 
herkennen in wat het waterschap 
doet, ook de inwoners in steden 
en dorpen. Bio diversiteit en 
schoon oppervlakte water 
gaan ons immers allemaal aan. 
Duurzaamheid en goed door geven 
van onze planeet aan volgende 
generaties staat boven al centraal 
en daarmee het besef van de 
grote waarde van water!

Ruimte voor 
elkaar
Wij geloven dat de Schepper 
ons de zorg voor de aarde toe
vertrouwd heeft. Wij zetten ons 
daarom in voor een water schap 
dat dienst baar en zorgzaam is 
voor inwoners, boeren, bedrijven 
en natuur. Samen moeten we het 
verschil maken.

• Wij verwachten klimaat
ontwikkelingen die we tegemoet 
moeten treden. Waterschappen 
hebben hierin een leidende rol. 
Uitgangspunt is aanpassen aan 
en meebewegen met natuurlijke 
ontwikkelingen en het water.

• Gegeven bodemdaling en stijging 
van de zeewaterspiegel moeten 
we de mogelijkheden van 
buitendijkse aanslibbing gebruiken 
voor onze veiligheid.

• Medicijnresten in het 
oppervlaktewater zijn een grote 
bedreiging voor mens, dier 
en natuur en moeten worden 
voorkomen en verwijderd. 

• Door extremer weer is het belang
rijk om water niet alleen snel te 
kunnen afvoeren, maar ook te 
kunnen vasthouden en bergen. 

• Het waterschap is een kennis 
centrum dat ingezet moet worden 
om komende ontwikkelingen 
breed te laten leven onder de 
Nederlandse bevolking. 

• Leven met water is zichtbaar in 
ons watergerelateerde erfgoed. 
Dit willen we koesteren en 
functioneel laten zijn en laten 
zien. 

• Waterschappen moeten duur
zaam omgaan met alle schaarse 
middelen en afval vermijden.

Kandidaten 
bij u in de 
buurt 
Al vroeg kreeg Auke Dijkstra (41) 
mee dat het waterpeil van groot 
belang is voor agrariërs en natuur. 
Opgegroeid op een melkvee 
houderij, wonend in De Wilp wil hij 
zich inzetten voor meer samen
werking tussen water schappen, 
overheden, ondernemers en 
inwoners. Als ICTmanager en als 
raads lid voormalige gemeente 
Marum neemt hij ruime ervaring 
mee naar het waterschap. ‘Alleen 
door samen werken kunnen we de 
grote uitdagingen van de komende 
jaren aan’. 

Als voormalig raadslid en wet
houder gemeente Tynaarlo weet 
Hanneke Wiersema (65) uit Eelde
Paterswolde hoe de politieke hazen 
lopen. Die bestuurlijke ervaring 
neemt ze mee naar het water
schap. Daarnaast wil ze zich 
in zetten voor duurzaamheid en 
behoud van biodiversiteit in onze 
omgeving.

In Norg woont Emmaly Scheepstra 
(33). Ze werkt bij de Rabobank, 
afdeling bedrijven, en neemt een 
zakelijke blik uit het bedrijfsleven 
mee. Ze wil zich inzetten voor 
voldoende en schoon water tegen 
aanvaardbare kosten. 

Als inwoner van Groningenstad 
ervaart Michel Meerman (31) steeds 
grotere weerextremen. ‘Juist in een 
stedelijke omgeving moeten we 
flink werk maken van vergroening 
met meer bomen en water’. 

Stem CDA, want water is van en 
voor ons allemaal.

Betaalbaar Water

Lagere 
lasten,  
meer natuur!
Betaalbaar Water is de enige 
regionale partij in het bestuur van 
het waterschap. We maken ons 
sterk voor lagere belastingen voor 
huurders en woningeigenaren. 
Wij willen dat het waterschap 
meer samenwerkt, om kosten 
te verlagen. En wij willen dat het 
waterschap zich beperkt tot zijn 
kerntaken en voortaan uitgaat 
van het principe ‘de vervuiler 
betaalt.’ 

We maken ons ernstige zorgen 
over steeds stijgende schulden 
van het waterschap. Nu al een 
kwart miljard euro. Visie op het 
verlagen ervan ontbreekt…

Het waterschap is niet demo
cratisch genoeg. ‘Lobbyzetels’ 
moeten afgeschaft worden, 
want zij leiden tot over vertegen
woordiging. Dit is ongunstig voor 
huurders en woning eigenaren. 
Ook de natuur ondervindt daar 
nadeel van. 

Een natuurlijke omgeving, 
veiligheid en voldoende schoon 
water zijn voor ons ook speer
punten. Daarbij moet biodiversiteit 
bevorderd worden, omdat 
variëteit in fauna en flora zorgt 
voor een robuuste natuur. Daar 
zijn mens en dier afhankelijk van.

Betaalbaar Water heeft laten zien 
dat tegen gevestigde belangen 
ingaan nodig is. Wij hebben 
daarbij uw stem nodig: alleen dan 
kunnen we lagere tarieven en 
meer natuur realiseren.
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Lage lasten 
maar doen 
wat nodig is! 
De VVD vindt dat het waterschap 
Noorderzijlvest zich moet richten 
op zijn kerntaken. Dat betekent 
dat we ons richten op zuiveren 
van rioolwater, beschermen van 
ons werkgebied tegen water 
en verzekeren van voldoende 
zoet water in droge tijden. Door 
ons te richten op uitsluitend 
de kern taken kunnen we de 
waterschaps lasten voor onze 
inwoners en bedrijven laag 
houden.

Dat betekent niet dat we 
niet doen wat nodig is om 
ons te wapenen tegen 
klimaatverandering. Vanuit de 
landelijke overheid wordt geld 
beschikbaar gesteld om de 
natuurkwaliteit te verbeteren, 
klimaatverandering tegen te gaan 
en wateroverlast te bestrijden. 
De VVD wil dat geld optimaal 
benutten, zodat lokale lasten niet 
extra hoeven te stijgen.

In Noorderzijlvestgebied moeten 
ook installaties die het rioolwater 
zuiveren worden aangepakt. Zo 
voorkomen we dat stoffen zoals 
medicijnresten in het water van 
onze sloten, meren en kanalen 
belanden. Zo houden we onze 
leefomgeving schoon, nu en in de 
toekomst. 

De VVD wil dus doen wat nodig is 
om droge voeten te houden, een 
schone leefomgeving te creëren 
en de lasten laag te houden. 
Daarom kiest u op 15 maart VVD.

Kies nu. 
Stem voor 
later.
50PLUS staat voor veiligheid 
en zorg met zo laag mogelijke 
kosten. Wij willen voor iedereen 
voldoende, betaalbaar en 
veilig water. We willen veilige 
dijken en rekening houden 
met de klimaatverandering. Bij 
ingrijpende veranderingen van 
bijvoor  beeld water standen, 
grond   water en verzilting, is het 
belangrijk om te praten met de 
belang  hebbenden. En om samen 
tot een oplossing te komen. 
Zonder inspraak geen grote 
beslissingen nemen, vinden wij.

Wij komen op voor de ouderen 
en zwakkeren in de samenleving. 
Maar we zijn er voor iedereen, 
voor jong en oud. De jongeren van 
nu zijn immers de ouderen van de 
toekomst.

50PLUS is een landelijke, moderne 
democratische partij met een 
wetenschappelijk bureau. Onze 
vertegenwoordigers hebben 
behalve een goede opleiding ook 
levenservaring.

De wereld verandert. Dat geldt 
ook voor de waterschappen. Als 
democratische partij vinden wij 
dat de geborgde zetels moeten 
verdwijnen.

Gezond en 
verstandig 
met water! 
Groninger Belang is een lokale 
partij die opkomt voor de 
belangen van alle inwoners in 
het gebied. Wij zijn onafhankelijk 
van landelijke partijen en bepalen 
onze eigen agenda. “Wat is 
goed voor onze inwoners?” Dus 
nadenken voordat doelen worden 
vastgesteld en je zoveel mogelijk 
beperken tot de kerntaken.

Wij zijn voor een eerlijke verdeling 
van waterschapslasten en willen 
deze betaalbaar houden voor 
iedereen.

Waterveiligheid en waterbeheer 
staan hierbij voorop. Sterke zee 
en kanaaldijken en voldoende 
mogelijkheden om water op te 
vangen. Wij willen nergens te veel 
water, maar ook niet te weinig 
water.

Waterbeheer gaat uiteindelijk 
over de eigen leefomgeving. In 
de stad heb je een probleem als 
de straat onder water staat en 
in een hooggelegen gebied als er 
droogte is. Groninger Belang wil 
geen kortetermijnoplossingen. 
Ook onze kinderen moeten 
droge voeten houden en kunnen 
beschikken over schoon water.

Bij de rioolwaterzuiveringen wil 
Groninger Belang snel onderzoek 
om medicijnresten uit de water
kringloop te halen. Het schaadt 
de gezondheid van mens en dier.

Laat onze 
toekomst niet 
verwateren! 
Klimaatverandering is de grootste 
crisis van nu. Student & Water 
wil duurzamere keuzes voor een 
mooi, leefbaar woongebied. We 
herstellen natuur zodat we in 
de toekomst nog volop hiervan 
kunnen genieten. Té lang is 
gekozen voor vervuilers, ten koste 
van natuur. Onze water kwaliteit is 
de slechtste van Europa. We willen 
bio diversiteit herstellen en natuur 
meer ruimte geven. We belasten 
grote vervuilers en houden meer 
ruimte voor groen rond water
wegen. Zo wordt ons water 
schoner.

Jongeren gaan het meest merken 
van keuzes van nu. Het bestuur 
van ons waterschap bestaat 
bijna volledig uit mannen van 
middelbare leeftijd. Meer diversiteit 
in het bestuur is essentieel: meer 
jongeren, meer vrouwen. We laten 
de stem van onze generatie horen. 
Zo komen jong én oud samen 
tot de beste keuzes voor onze 
toekomst.

Water is om van te genieten. We 
stimuleren roeiers, zeilers en het 
aanleggen van stadsstranden. We 
werken aan een Hoornseplas vrij 
van blauwalg, zodat hier zomers 
gezwommen kan worden.

Laat uw stem voor jongeren niet 
verloren gaan. Stem daarom 15 
maart 2023 op Student & Water 
voor een duurzaam en divers 
waterschap, met alle ruimte voor 
watersport en recreatie. Laat onze 
toekomst niet verwateren!

Het water-
schap is van 
ons allemaal 
BBB staat voor een waterschap 
waar het gezond verstand gebruikt 
wordt en dat er voor iedereen is: 
Van stadjer tot platte lander, van 
boer tot natuur.

BBB vindt dat Waterschap 
Noorder  zijlvest als een gezonde, 
financiële organisatie zich moet 
richten op de kerntaken veilig, 
voldoende en schoon water. 

Er zijn veel uitdagingen de 
komende jaren: hoe gaan we om 
met te veel en te weinig water, 
is ons water schoon genoeg, 
kunnen we de zuivering verder 
verbeteren? BBB wil zinvolle 
discussies voeren en besluiten 
nemen op basis van meet en 
praktijk gegevens. 

Technische en innovatieve 
oplossingen zijn het uitgangspunt 
hoe we ervoor zorgen dat we 
blijvend goed kunnen werken, 
wonen en recreëren in dit veel
zijdige gebied. Daarmee zorgen we 
ervoor dat we allemaal, in de stad 
en op het platteland, droge voeten 
houden in natte tijden en ook 
natte voeten in droge tijden.

BBB staat voor noaberschap. We 
werken respectvol samen, in het 
waterschap, in de stad en op het 
platteland.

15 maart stem op het waterschap, 
stem BBB!

In het 
belang van 
Groningen 
BVNL zet zich in voor een mooi 
Groninger landschap waarbij 
boeren een grote rol spelen en 
natuurlijk de portemonnee.

Boeren krijgen steeds minder te 
zeggen in de water schappen, 
terwijl zij veel waterschaps
belasting betalen en enorm 
veel gebieds kennis hebben. 
Wij vinden dat goed geluisterd 
moet worden naar de boeren 
en willen hen daarom ook goed 
vertegen woordigd zien in de 
waterschappen.

Verder zien wij dat in veel 
overheids lagen met belastinggeld 
wordt gesmeten. Wij willen scherp 
toezicht op onnodige uitgaven en 
ons focussen op kerntaken.

Stem in het belang van Groningen 
als je ook vindt dat:

• Belastinggeld niet moet worden 
verknoeid en wij ons moeten 
inzetten om belastingen niet te 
verhogen.

• Wij moeten sturen op innovatie, 
zodat ons water zo veilig mogelijk 
blijft en energie uit ons water 
gehaald kan worden.

• We moeten inzetten op klimaat
adaptatie maar dat water
schappen zich niet moeten 
mengen in de klimaatdiscussie.

• Waterschappen altijd moeten 
dienen in het belang van de 
burger. Geen oneigenlijke 
activiteiten zoals internationale 
samenwerkingen.
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PARTIJEN VERDELEN 100 PUNTEN:
DIT VINDEN ZIJ BELANGRIJK!
Of er wel iets te kiezen valt 
tijdens de waterschaps-
verkiezingen? Jazeker! Om 
duidelijk te maken wát, hebben 
we vijf stellingen geformuleerd. 
Alle politieke partijen die 
meedoen aan de verkiezingen 
verdelen 100 punten over deze 
stellingen. De stellingen die 
zij belangrijk vinden geven ze 
meer punten dan stellingen die 
ze minder belangrijk vinden. Zo 
krijg jij - als kiezer - een beter 
beeld bij de partijen en hun 
standpunten.

Wil je hulp 
bij het 
stemmen?
 

In deze krant stellen de 
partijen waarop jij 15 maart 
kunt stemmen zich aan je 
voor. En aan de hand van 
hun puntenverdeling over 
vijf stellingen, zie je direct 
wat zij belangrijk vinden.

Wil je nog een beter beeld 
krijgen van de standpunten 
van de partijen? Dat kan! 
Op www.noorderzijlvest.nl/
verkiezingen vind je veel 
informatie. Hier staat ook 
een link naar een digitale 
stemhulp. Hierin staat een 
aantal stellingen. Als je ze 
invult, zie je welke partij 
het best aansluit bij jouw 
opvattingen.

1

We vinden dat het 
waterschap alles uit de 
kast moet trekken om in 
te spelen op de klimaat-
verandering.
 
Ons klimaat verandert steeds 
sneller. We hebben vaker te maken 
met hoosbuien. Dan valt er zoveel 
water dat de bodem het niet aan 
kan. De kans op wateroverlast 
wordt steeds groter. In het voor
jaar en de zomer nemen de 
periodes van droogte flink toe. Dat 
zorgt regelmatig voor vervelende 
gevolgen voor landbouw, natuur en 
onze inwoners. Het water schap kan 
van alles doen om de gevolgen van 
klimaat verandering op te vangen.
Denk aan: waterbergings gebieden 
inrichten, water langer vasthouden 
of extra pompen plaatsen voor 
de aan en afvoer van water. De 
vraag is: hoe ver wil het bestuur 
van het waterschap gaan? Alles uit 
de kast? Of accepteren we vaker 
natte voeten?

Water Natuurlijk: 14  
PvdA: 20  
ChristenUnie: 30  
CDA: 30  
Betaalbaar Water: 5  
VVD: 20  
50PLUS: 20  
Groninger Belang: 30  
Student & Water: 42  
BBB: 10  
BVNL: 0  

2

We willen een natuur lijker 
ingericht water systeem 
waarbij techniek een handje 
helpt. Niet andersom.
 
Als we water z’n gang laten gaan, 
kunnen we in grote delen van ons 
gebied niet leven. Met de inzet van 
allerlei techniek via gemalen, stuwen 
en inlaten kunnen we ons werk 
doen. Bodemdaling, zeespiegel 
stijging en de gevolgen van meer 
extreme neerslag brengen de 
grenzen van een technisch maak
baar systeem in zicht. Water heeft 
meer ruimte nodig, zowel in de stad 
als op het platteland. Dat heeft 
gevolgen voor functies in grote delen 
van ons gebied, zoals de landbouw. 
Agrarische grond kan (tijdelijk) 
natter worden. We moeten zo veilig 
mogelijk kunnen blijven leven met 
water. Dat kan soms ten koste gaan 
van natuurlijke waarden. Het bestuur 
van het waterschap kiest voor een 
nieuw evenwicht in het gebruik van 
water, land en bodem.

Water Natuurlijk: 34  
PvdA: 30  
ChristenUnie: 30  
CDA: 25  
Betaalbaar Water: 9  
VVD: 15  
50PLUS: 20  
Groninger Belang: 10  
Student & Water: 5  
BBB: 10  
BVNL: 0  

3

We vinden het belangrijk 
dat de belastingen de 
komende periode niet 
veel stijgen (afgezien van 
inflatie).
 
Alle inwoners en bedrijven betalen 
waterschapsbelasting. Met de 
opbrengst kunnen we onze 
wettelijke taken uitvoeren. Wij 
werken aan veilig, schoon, gezond 
en gezuiverd water en zorgen voor 
voldoende water in elk seizoen. 
We kunnen méér doen. Bijvoor
beeld meer bescherming bieden 
tegen de gevolgen van klimaat
verandering. Het afvalwater nog 
beter zuiveren. Meer geld voor 
bio  diversiteit in en langs het water. 
Hogere ambities kosten meer geld. 
Of houden we het bij een sobere 
en doel matige uitvoering van onze 
wettelijke taken?

Water Natuurlijk: 10  
PvdA: 15  
ChristenUnie: 5  
CDA: 10  
Bet. Water: 78  
VVD: 35  
50PLUS: 25  
Groninger Belang: 30  
Student & Water: 21  
BBB: 40  
BVNL: 50  

4

We vinden dat medicijn-
resten niet in het riool 
horen. Het waterschap moet 
zich meer inspannen om dat 
te voorkomen.
 
Minimaal 90% van medicijnresten 
komt via huishoudens in oppervlakte
water terecht. De negatieve effecten 
van te veel medicijn resten in 
gezuiverd afval water worden zicht
baar in het water leven. De kwaliteit 
van het oppervlakte water komt 
verder onder druk te staan. Het 
verbeteren van de kwaliteit van 
ons water is speerpunt voor het 
water schap. Bestaande rioolwater
zuiverings installaties kunnen nu nog 
geen medicijnresten uit afvalwater 
halen. Daarom is het nu nodig om 
ons voor te bereiden. We moeten 
straks een extra stap in het zuiveren 
van afvalwater gaan inbouwen. Het 
waterschap moet onderzoek naar 
vergaande verwijdering van medicijn
resten doorzetten. We moeten 
accepteren dat het zuiveren van 
afval water duurder gaat worden.

Water Natuurlijk: 20  
PvdA: 20  
ChristenUnie: 30  
CDA: 25  
Betaalbaar Water: 8  
VVD: 20  
50PLUS: 15  
Groninger Belang: 25  
Student & Water: 12  
BBB: 30  
BVNL: 30  

5

We vinden dat Noorder-
zijlvest sneller circulair 
moet werken. Bedrijven die 
voor ons werken, moeten 
daarin meegaan.
 
We moeten zuinig omgaan met 
energie en materialen. We proberen 
minder energie te gebruiken. We 
produceren zelf ook duurzame 
energie: het slib dat overblijft na het 
zuiveren vergisten we tot biogas. Bij 
de zuiverings installaties plaatsen we 
zonne panelen. Ons streven is nog 
voor 2030 helemaal energieneutraal 
ons werk te doen. Dat betekent dat 
we ten minste evenveel energie 
opwekken als gebruiken. We 
willen circulaire principes telkens 
toepassen in ons werk. Bijvoorbeeld 
door het verlengen van de levens
duur van objecten, toepassen van 
hergebruikt materiaal en het terug
winnen van waardevolle grondstoffen 
uit afval water. We dagen bedrijven 
die voor ons werken uit om hun 
werkwijzen te vernieuwen. Zo helpen 
we hen sneller circulair te leveren.

Water Natuurlijk: 22  
PvdA: 15  
ChristenUnie: 5  
CDA: 10  
Betaalbaar Water: 0
VVD: 10  
50PLUS: 20  
Groninger Belang: 5  
Student & Water: 20  
BBB: 10  
BVNL: 20  

http://www.noorderzijlvest.nl/verkiezingen
http://www.noorderzijlvest.nl/verkiezingen
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Klimaatverandering 
vraagt natuurlijker 
waterbeheer

Water Natuurlijk wil klimaat
verandering afremmen. Naast 
het versterken van dijken en het 
aanleggen van waterbergingen 
is dat onze inzet. Bewuster 
omgaan met water door meer 
water in de bodem te brengen 
en in steden en dorpen zo weinig 
mogelijk te verharden. Bodems 
moeten gezonder worden. Een 
goede water kwaliteit, meer 
natuur, duurzame landbouw en 
meer bomen helpen daarbij. Hoe 
natuurlijker, hoe beter. Herstel 
van biodiversiteit in een natuurlijk 
watersysteem krijgt van ons de 
hoogste prioriteit.

Goede waterkwaliteit willen we 
ook bereiken door versneld 
circulair te gaan werken, zowel in 
onze waterzuiveringsinstallaties 
als in onze bedrijfsvoering. 
Alleen circulair werken voorkomt 
verdere aantasting van het 
klimaat.

Goed waterbeheer levert veel 
op, is een voorwaarde voor een 
gezond leven, gezonde natuur 
en een gezonde economie. Dat 
mag ook wat kosten, al moeten 
de lasten altijd op een sociale en 
eerlijke manier verdeeld worden. 
De sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten en de vervuiler 
betaalt. 

Stelling 1   14
Stelling 2   34
Stelling 3   10
Stelling 4   20
Stelling 5    22

De PvdA wil schoon 
water voor stad en land

Water speelt een steeds belang
rijkere rol bij de manier waarop 
wij met onze omgeving omgaan. 
Denk maar aan de gevolgen voor 
het water beheer door klimaat
verandering. Daarom moeten 
we waar dat kan deze gevolgen 
tegen gaan en waar dat niet kan 
maatregelen nemen om overlast 
te voorkomen.

Bij de inrichting van ons gebied 
moeten we zeker niet alleen 
kijken wat er technisch mogelijk 
is, maar vooral zoeken hoe we op 
een natuurlijke manier met onze 
omgeving kunnen omgaan. Zowel 
in het landelijk als in het bebouwd 
gebied. De lasten daarvoor 
moeten door alle inwoners 
worden opgebracht, verdeeld op 
een eerlijke manier en met een 
maximale kwijtscheldingsregeling 
voor de laagste inkomens.

Het oppervlaktewater moet weer 
zo schoon worden dat we overal 
weer kunnen zwemmen. Daarom 
moeten we ook het rioolwater 
nog beter zuiveren en voorkomen 
dat ongewenste stoffen in het 
water terechtkomen. En als dat 
wel gebeurt zuiveren we zo dat 
we deze stoffen weer kunnen 
hergebruiken.

Stelling 1   20
Stelling 2   30
Stelling 3   15
Stelling 4   20
Stelling 5    15

Voor een toekomst-
gericht en duurzaam 
waterschap

De ChristenUnie staat voor 
verantwoord waterbestuur, wel
overwogen keuzes en beheers
bare kosten. Tegelijkertijd staat 
het waterschap voor zijn taak op 
het gebied van waterveiligheid en 
waterzuivering. En dat kost geld. 

Wonen in een delta is duur. 
En dat gaat in de toekomst 
alleen maar duurder worden. 
Want we verwachten klimaat
ontwikkelingen die we tegemoet 
moeten treden. Waterschappen 
hebben hierin een leidende rol. 
We zien steeds vaker langdurig 
droge periodes én wateroverlast 
door grote hoeveelheden 
neerslag. 

Voor de ChristenUnie zijn water 
en bodem leidend voor het 
inrichten en het gebruik van onze 
leefomgeving. Daarom vinden 
we dat we zorgvuldig moeten 
omgaan met de verschillende 
vormen van grondgebruik en het 
bijbehorende waterpeil. 

Waterzuiveringen zijn op dit 
moment een grote bron van 
vervuiling, met name vanwege 
medicijn resten. Dit heeft grote 
gevolgen voor mensen en dieren 
en planten. Wij willen daarom 
sterk investeren in het zuiveren 
van afvalwater op medicijnresten, 
chemicaliën en microplastics. 

Stelling 1   30
Stelling 2   30
Stelling 3   5
Stelling 4   30
Stelling 5    5

Samen aan de slag:  
voor klimaat en natuur

Klimaatverandering is in volle 
gang. Wereldwijd ervaren 
miljoenen mensen elke dag de 
gevolgen hiervan. Ook in ons 
eigen land regent het vaker en 
harder, maar is het ook vaker 
warmer en droger. 

Dit vraagt om een actief 
waterschap dat maatregelen 
neemt om de gevolgen hiervan 
tegen te gaan. Dit moet het 
waterschap samen doen met 
onze boeren, met onze inwoners, 
met onze natuurorganisaties. Het 
waterschap als actieve kartrekker 
om mensen en organisaties te 
verbinden. Want het water is van 
en voor ons allemaal. 

Daarnaast willen wij ruim baan 
voor biodiversiteit, natuur en 
schoon water. Medicijnresten 
horen hier niet bij! Preventie is 
hierbij het belangrijkste element. 
De techniek kan een handje 
helpen. Daarom is het belangrijk 
om te blijven innoveren. Want 
iets wat nu geld kost kan later 
geld opleveren of besparen. Juist 
binnen een waterschap is het 
belangrijk om voorbij de waan 
van de dag te kijken. Toekomstige 
generaties mogen niet de 
gevolgen ondervinden van de 
kortetermijn keuzes van vandaag. 

Stelling 1   30
Stelling 2   25
Stelling 3   10
Stelling 4   25
Stelling 5    10

Lagere belastingen en 
meer natuur

De kosten van het waterschap 
kunnen en moeten omlaag. 
Daarbij willen we dat de vervuiler 
betaalt. Inmiddels betalen 
huurders en woningeigenaren 
maar liefst 80 procent van de 
kosten van het waterschap. 
En boeren en bedrijven elk 
slechts 10 procent. Totaal niet in 
verhouding met het voordeel dat 
deze groepen hebben. Wij willen 
dat deze scheve verhouding 
wordt aangepakt. Ook vinden 
wij het niet uit te leggen dat 
tweepersoonshuishoudens voor 
drie personen zuiveringsbelasting 
dienen te betalen. Betaalbaar 
Water is de enige partij die 
daarom tegen de enorme 
tariefstijgingen heeft gestemd.

Vanzelfsprekend dient het 
waterschap alles te doen wat 
redelijk mogelijk is om de nadelige 
gevolgen van klimaatverandering 
te voorkomen. Meer met de 
natuur meebewegen in plaats 
van steeds maar weer dijken 
verhogen of grotere gemalen 
plaatsen om water weg te voeren. 
Duurzaamheid, biodiversiteit en 
circulariteit zijn daarbij belangrijk. 
En vervuiling van water moet 
zoveel mogelijk bij de bron 
worden aangepakt. 

Stelling 1   5
Stelling 2   9
Stelling 3   78
Stelling 4   8
Stelling 5  0

Betaalbaar Water
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Samen aan ‘t werk

De VVD wil doen wat nodig is 
om Nederland te beschermen 
tegen het water, te zorgen voor 
voldoende water in droge tijden 
en ons rioolwater te zuiveren. 
Dat zijn de kerntaken van het 
waterschap. Dat houdt ook in dat 
het waterschap niet meer moet 
doen dan dat, zo houden we de 
lasten laag.

Onze prioriteit ligt bij veiligheid. 
De VVD wil alles op alles zetten 
om droge voeten te houden. Dat 
betekent dat we investeren om 
in te spelen op de toenemende 
klimaatverandering. We 
gaan verstandig om met ons 
grondwater, om de natuur te 
beschermen en verzilting geen 
kans te bieden. Dat doen we 
zoveel mogelijk met geld dat het 
Rijk hiervoor beschikbaar stelt, 
zodat we geen extra belasting 
hoeven te heffen. In 2035 moet 
het waterschap klimaatneutraal 
werken.

De VVD wil het water in onze 
meren, kanalen en rivieren 
zo schoon mogelijk houden. 
Medicijnresten horen daar niet 
in thuis. Die zijn wel lastig te 
verwijderen. Daar passen we de 
zuiveringsinstallaties op aan. Zo 
houden we onze leefomgeving 
schoon. 

Stelling 1   20
Stelling 2   15
Stelling 3   35
Stelling 4   20
Stelling 5    10

Inspelen op later

Het klimaat verandert steeds 
sneller en daar moeten we op 
inspelen. Bijvoorbeeld door 
veel technische knowhow in te 
zetten waardoor de kosten zo 
laag mogelijk blijven. We willen 
innovatie en proeven stimuleren. 
Wij zijn voor verbreding en 
verhoging van de dijken, want 
veilige dijken zijn uitermate 
belangrijk voor ons allemaal.

Medicijnresten in het water zijn 
een steeds groter probleem. Wij 
vragen ons af of dat niet anders 
kan. Bij dit onderwerp moeten we 
overleggen met andere partijen 
en is extra onderzoek nodig om 
te bepalen hoe dit probleem op 
te lossen is.

Wij willen dat het waterschap 
energieneutraal gaat werken, 
onder meer door zonnepanelen 
te gebruiken. Wij zijn geen 
voorstander van zonnepanelen 
op vruchtbare landbouwgrond. 
Want anders hebben we straks 
wel energie maar niets meer te 
eten. Wat ons betreft worden 
zoveel mogelijk technieken 
benut om energie te sparen of 
op te wekken. Ook bijvoorbeeld 
uit water. Op termijn moeten 
alle voertuigen, ook van de 
loon werkers, elektrisch en/of 
waterstof aangedreven zijn.

Stelling 1   20
Stelling 2   20
Stelling 3   25
Stelling 4   15
Stelling 5    20

Voor een goed, veilig en 
betaalbaar beheer van 
onze leefomgeving!

Waterbeheer is een primaire taak. 
‘Natte voeten’ zijn alleen accep
tabel in de daarvoor ingerichte 
opvang gebieden. Iedere locatie 
stelt haar eigen specifieke eisen 
aan de water hoeveelheid en het 
water peil. Niet te veel, maar ook 
niet te weinig water. Dus droge 
voeten maar geen verdroging of 
verzilting. Het hele jaar door moet 
overal voldoende schoon zoet 
water beschikbaar zijn.

De lasten van het waterschap 
moeten op een rechtvaardige 
manier verdeeld worden over alle 
belan ghebbenden. De belasting
druk voor huishoudens is nu 
te hoog in verhouding tot de 
andere groepen. Het is nodig dat 
Noorder zijlvest zich beperkt tot 
de kern taken en ingezetenen 
niet laat betalen voor andere 
projecten. 

De resten van medicijngebruik 
horen niet in het riool te komen. 
Zuiveringen en drinkwater
bedrijven kunnen deze er nog niet 
goed uitfilteren. Voorkomen is 
beter dan genezen.

Het waterschap kan een rol 
spelen bij het afremmen van 
klimaat verandering. Gemalen 
en installaties verbruiken veel 
energie. Dat is op vele manieren 
te beperken, te verduurzamen of 
terug te winnen.

Stelling 1   30
Stelling 2   10
Stelling 3   30
Stelling 4   25
Stelling 5    5

Een toekomstgericht en 
duurzaam waterschap 
voor ons allemaal

In ons waterschap zien we als 
geen ander dat het steeds belang
rijker wordt om naar de toekomst 
te kijken. Bodemdaling, heftige 
regenval, energiekosten: dit zijn 
dingen waar we steeds vaker mee 
te maken krijgen en waar we niet 
langer omheen kunnen. 

Om het waterschap voor te 
bereiden en onze inwoners te 
helpen, is het nodig om met 
een frisse, vernieuwende blik 
naar de toekomst te kijken. 
Student & Water wil graag dat 
we mogelijk heden gaan zien 
voor de toekomst, in plaats van 
problemen. 

We moeten onszelf weerbaar 
maken tegen het klimaat, 
door investeringen te doen in 
duurzaamheid en door na te 
denken over hoe het waterschap 
alle inwoners hierin kan helpen. 

Waterschap Noorderzijlvest heeft 
veel potentie om een voor
loper te worden op het gebied 
van duurzaamheid. Bedrijven 
en kennis instellingen maken het 
mogelijk om onze vooruit strevende 
economie te laten draaien op 
innovatieve technologie. 

Zo zorgen we ervoor dat Water
schap Noorderzijlvest zich de 
komende 4 jaar kan ontwikkelen. 
Geen water is ons te diep.

Stelling 1   42
Stelling 2   5
Stelling 3   21
Stelling 4   12
Stelling 5    20

Voor een betaalbaar 
waterschap

BBB vindt dat belastingen de 
wettelijke taken moeten kunnen 
bekostigen. Belastingen mogen 
pas stijgen als het waterschap 
juist begroot, zijn projecten goed 
uitvoert en een goed onder
bouwd plan heeft voor de 
uitgaven van projecten. 

BBB vindt dat het waterschap 
voldoende gereedschappen 
heeft om op elke verandering 
en ontwikkeling in te spelen. 
Voor de lange termijn geldt dat 
voor de voorspelde klimaat
verandering, op korte termijn 
voor de herinrichting van het 
watersysteem. BBB is van 
mening dat besluitvorming altijd 
gebaseerd is op metingen en 
onderzoek. Meten is weten. 

BBB vindt dat investeren in de 
rioolwaterzuivering gelijk op moet 
gaan met de ontwikkelingen 
in onze samenleving, meer 
medicijn resten verwijderen. Daar 
waar de bron van de vervuiling 
bekend is moeten we dit bij de 
bron aan pakken.

BBB vindt dat een goede bedrijfs
voering voldoende garant moet 
staan voor het in harmonie met 
natuur en milieu uitvoeren van 
waterschapstaken.

Stelling 1   10
Stelling 2   10
Stelling 3   40
Stelling 4   30
Stelling 5    10

Realistische innovatie 
en betaalbare lasten

BVNL wil niet dat waterschappen 
zich gaan bemoeien met klimaat
verandering. Waterschappen 
moeten zich inzetten op de 
kern taken en inzetten op klimaat
adaptatie. Op deze manier 
houden wij toch onze voeten 
droog.

BVNL is voor een mooi Groninger 
landschap. Maar techniek is 
nodig om dit te waarborgen. Ook 
moeten we rekening houden 
met het belang van onze boeren. 
Hun kennis speelt samen met 
techniek een grote rol in het 
faciliteren van deze doelen.

BVNL ziet alles duurder worden 
in het alledaagse leven. Wij willen 
ons inzetten om de lasten zo laag 
mogelijk te houden. Zo willen wij 
erop toezien dat verantwoordelijk 
wordt omgegaan met ons 
belasting geld.

BVNL vindt het goed om zo 
duurzaam mogelijk te werk 
te gaan. Daarom steunen wij 
innoveren zolang dit kosten
efficiënt gebeurt, met duidelijke 
afspraken. Dit mag zeker niet 
worden doorbelast aan de burger. 

Stelling 1 0
Stelling 2 0
Stelling 3   50
Stelling 4   30
Stelling 5    20
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PRAKTISCHE VRAGEN
OVER STEMMEN

Waar en wanneer kan ik 
stemmen?
Stemmen kan op woensdag 15 
maart 2023. De meeste stem
lokalen gaan om 7.30 uur open en 
sluiten om 21.00 uur. Op je stem pas 
staat het adres van het dichtst
bijzijnde stemlokaal.

Let op! Sommige gemeenten liggen 
op de grens van verschillende 
waterschappen. Als je in zo’n 
gemeente woont, kan je mogelijk 
niet in elk stemlokaal stemmen. 
Weten waar je terecht kunt? Je 
gemeente kan het je vertellen.

Wat heb ik nodig om te 
stemmen?
Heb je stemrecht, dan krijg je een 
stempas thuisgestuurd. Deze moet 
je meenemen naar het stem
lokaal. Je ontvangt overigens twee 
stem passen; op 15 maart kun je 
ook stemmen voor Provinciale 
Staten. Mocht je je stempas kwijt
raken, neem dan contact op met 

je gemeente. Je krijgt dan een 
vervangende stempas. 

Mag ik in een andere 
gemeente stemmen?
Wil je in een andere gemeente 
stemmen dan waar je woont? Dat 
kan. Je moet wel stemmen binnen 
de grenzen van het waterschap 
waar je woont. Je hebt in dat geval 
een kiezerspas nodig, die je kunt 
aanvragen bij je eigen gemeente.
Naast de stempas of kiezerspas 
heb je ook een identiteitsbewijs 
(IDkaart, paspoort of rijbewijs) 
of Nederlandse verblijfsvergunning 
nodig om te kunnen stemmen. Je 
identiteitsbewijs mag maximaal vijf 
jaar verlopen zijn.

Mag iemand anders voor 
mij stemmen?
Ja, je kunt iemand hiervoor een 
volmacht verlenen. Vul zijn of 
haar naam in op de achterkant 
van je stempas. Let op: de gevol
machtigde moet wel in dezelfde 

gemeente wonen als jij en mag 
maximaal twee machtigingen 
hebben. Ook moet deze persoon 
een kopie van jouw identiteits
bewijs meenemen naar het 
stemlokaal.

Twee verkiezingen 
op 15 maart
Je kunt op 15 maart twee 
keer stemmen. Naast de 
waterschapsverkiezingen 
mag je ook naar de stembus 
voor de verkiezingen van 
Provinciale Staten. Meer 
weten over de verkiezingen 
voor Provinciale Staten in 
jouw provincie? Kijk dan op:

•  Provincie Groningen:  
kiesvoorgroningen.nl

•  Provincie Drenthe: 
daaromstemikop15maart.nl

•  Provincie Fryslân:  
fryslan.frl/verkiezingen2023

Dit is een uitgave van Waterschap Noorderzijlvest. Fotografie: Simon van der Woude (foto 
bij voorwoord), Peter de Krom (foto achterkant), Harold Koopmans (overige foto’s).
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