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OVER DE TOEKOMST 
VAN ONS WATER!

15 MAART BESLIS JIJ

Waarom stemmen?
Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen. Je kunt dan stemmen
voor de leden van het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van
waterschap Hollandse Delta en voor de leden van Provinciale Staten van de provincie
Zuid-Holland.
 
Waterschap Hollandse Delta zet zich iedere dag in voor voldoende (schoon)
water, stevige dijken en veilige (vaar)wegen op de Zuid-Hollandse Eilanden. Bij de
waterschapsverkiezingen gaat het om de toekomst van ons water. Door je stem
uit te brengen, bepaal jij hierin mee.

Waar stemmen?
Als je mag stemmen voor beide verkiezingen, heb je van de gemeente twee 
stempassen ontvangen. Hierop staat het adres van het dichtstbijzijnde stembureau 
waar je je stem kunt uitbrengen. Uiteraard mag je zelf kiezen bij welk stembureau in je 
gemeente je gaat stemmen. Vergeet niet je stempassen en je identiteitsbewijs mee te 
nemen. Kijk voor meer informatie over het stemmen op de website van de gemeente 
waar je woont.

Vaststellen uitslag 
Op 23 maart 2023 zal het centraal stembureau van waterschap Hollandse Delta de 
uitslag van de verkiezingen definitief vaststellen. Dit gebeurt tijdens een openbare 
zitting om 10.00 uur in het Schap aan de Handelsweg 110 in Ridderkerk.

Op wie stemmen?
Aan de verkiezingen van waterschap Hollandse Delta doen 15 partijen mee met in 
totaal 257 kandidaten. Op de pagina hiernaast staan de partijen vermeld met de
lijsttrekkers en een korte uitleg waar de partij voor gaat en waarop je kunt stemmen.
Om jou als kiezer nog verder te helpen met het maken van een keuze voor deze 
belangrijke verkiezingen, heeft MijnStem in samenwerking met alle deelnemende 
partijen een online stemhulp voor het waterschap ontwikkeld. Hiermee kun je de 
juiste partij bij jouw politieke voorkeuren zoeken. 

Kijk voor MijnStem op hollandsedelta.mijnstem.nl 
Meer informatie over de partijen en de kandidaten  
vind je op wshd.nl/verkiezingen onder  
Op wie kan ik stemmen?
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Hollandse Delta

Leefbaar land, leefbaar water

 

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en  
voldoende (schoon) water. Met 758 kilometer dijken en duinen  

beschermen wij bijna een miljoen inwoners en bedrijven van Rotterdam  
(Zuid) tot Dordrecht en de Zuid-Hollandse eilanden tegen hoog water. 

Ook in tijden van droogte zorgen wij voor voldoende water om te leven, werken en recreëren.  
Wij onderhouden 1.600 kilometer wegen en fietspaden.  

Met 20 zuiverings installaties maken wij al het rioolwater schoon. 

Bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. Voor algemene vragen,  
informatie, meldingen of klachten kunt u bellen met het waterschapsloket: 0900 2005 005 (lokaal tarief), e-mail: info@wshd.nl
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Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta

HOLLANDSE
DELTA

www.wphd.nl

WATERSCHAPSPARTIJ Lijsttrekker Wim Sjoukes: 
Waterschapspartij Hollandse Delta gaat voor 
een vooruitstrevend duurzaam beleid! Wij 
hebben betrokken lokale bestuurders met 
kennis van zaken die als doel hebben de 
belangen van inwoners, bedrijven en agrariërs 
te behartigen.

Lijst 9 ChristenUnie 

Lijsttrekker Harry Scheermeijer:
Visie en beleid ontwikkelen met de uitdaging 
van veranderend klimaat, duurzaamheid en 
circulaire economie. Dit komt samen in de 
opdracht die een bijbels fundament heeft: 
het beheren van de schepping die ons is 
toevertrouwd.

Lijst 2 VVD

Lijsttrekker Frank van Oorschot:
VVD Hollandse Delta is er voor boeren, 
burgers en buitenlui en wil u goed betrekken 
bij het waterschap. VVD speerpunten: goede 
zoetwatervoorziening, nuchter omgaan met 
natuur, efficiënt groenbeheer, lage belastingen.

Lijst 10 AWP, voor water, klimaat en natuur 

Lijsttrekker Fokke van Zeijl:
Stikstof, bestrijdingsmiddelen en chemische 
lozingen hebben invloed op de gezondheid en 
de natuur. Wij zetten ons in voor een schone, 
veilige en gezonde leefomgeving voor nu en 
later. Doormodderen lost niets op: stem dus 
AWP!

Lijst 4 50PLUS 

Lijsttrekker Nico van Scheijndel:
50PLUS heeft oog voor uw droge voeten, met 
waardering voor de ouderen en een leefbare 
toekomst voor onze kinderen. Met ruimte voor 
wonen, recreatie, bedrijven en een eerlijke 
verdeling van de lasten. Stem nu, kies voor 
later!

Lijst 12 Partij voor de Dieren 

Lijsttrekker Bart Canton:
Dankzij water zijn er prachtige ecosystemen, vol 
leven. Maar door klimaatverandering en mest- 
en gifgebruik gaat het niet goed met ons water. 
De Partij voor de Dieren wil dat we werken mét 
ons water, in plaats van er tegen.

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurlijk 

Lijsttrekker Ria de Sutter-Besters:
Niet gebonden aan Haagse partijen en 
regiobreed mensen met kennis en ervaring 
die het verschil kunnen maken op het gebied 
van water, bodem, dijken en natuur. Onze 
kandidaten zijn integer, herkenbaar aanwezig 
en aanspreekbaar.

Lijst 14 GOUD 

Lijsttrekker John Struijs:
GOUD wil grondwaterstand die goed is voor 
onze burgers, boeren en milieu. GOUD wil een 
verbod op uitstoot van PFAS. GOUD wil een 
juiste lasten- en kostenverdeling, de vervuiler 
betaalt. 
GOUD = voor goed ouder worden.

Lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

Lijsttrekker Wim de Jong:
Oog voor landbouw én natuur. Vasthouden zoet 
water bij droogte. Stabiel bestuur en fatsoen 
in omgangsvormen. Op zondag alleen werk bij 
calamiteiten. Wim de Jong, H.I. Ambacht; Bert 
Staat, Dordrecht; Thijs Visser, Middelharnis

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)  

Lijsttrekker Hennie Wiersma-den Dulk:
Zorgen voor de natuur: is onze naaste buur, 
voor sterke dijken en ons voedsel. Veiligheid en 
schoon water, denk aan later: stop PFAS, staal-
slakken en rubbergranulaat. Plas van Heenvliet: 
geen zwemplas. Kwijtschelding minima.

Lijst 11 BBB 

Lijsttrekker Maaike Hage-Barendregt:
Dijken hoog, voeten droog. Wateroverlast 
voorkomen. Voldoende schoon zoet water 
voor burger, boer en natuur. Goede en veilige 
wegen. Geen extra doelen buiten kerntaken. 
Rechtvaardige kostenverdeling. Orde op zaken 
in het bestuur.

Lijst 5 CDA 

Lijsttrekker Branco Winkels:
Goed waterbeheer vraagt om keuzes. 
Naast rentmeesterschap, gespreide 
verantwoordelijkheid, gerechtigheid en 
solidariteit brengen wij ook ons gewoon boeren 
verstand mee. Mede in het belang van de 
komende generaties: stem CDA! 

Lijst 13 JA21 

Lijsttrekker Servaas Roos:
JA21; rechtse koers en realistische plannen. 
In Hollandse Delta zetten we ons in voor een 
betaalbaar waterschap dat zich richt op de 
kerntaken, daarbij geven we de ruimte aan 
boeren en bedrijven. Het moet echt anders.

Lijst 7 Water Natuurlijk 

Lijsttrekker Anne Mollema:
Nu schoon, gezond en voldoende water. Nu 
water en natuur dichtbij. Nu samenwerken aan 
biodiversiteit. Nu veilig wonen aan het water. 
Nu kosten eerlijk verdelen. Nu de natuur een 
stem. Zie: waternatuurlijk.nl/hollandse-delta

Lijst 15 Belang van Nederland (BVNL)  

Lijsttrekker Meindert van Buuren:
BVNL staat voor een kleine dienende overheid 
en individuele vrijheid. Het waterschap moet 
zich beperken tot de kerntaak, het onderhoud 
van de dijken, gemalen en watergangen. Geen 
EU invloed maar Hollandse expertise toepassen.

18 MAART WATERSCHAPSVERKIEZINGEN WIE KRIJGT UW STEM?

Hulp nodig bij je keuze?
Om jou te helpen bij het maken van je 
stemkeuze is MijnStem beschikbaar.  
Kijk op hollandsedelta.mijnstem.nl 
om te ontdekken welke partijen het 
beste bij jou passen. 

Wie krijgt jouw stem?


