
Antwoorden op veel gestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen die bij ons binnen komen over de 
verkiezingen op 15 maart.

Waarom is het belangrijk om op 15 maart te gaan stemmen?
Op 15 maart kun je twee stemmen uitbrengen: een voor de provinciale staten en een voor de 
waterschappen. Die staan op het punt om grote keuzes te maken over hoe ons land eruit gaat zien 
de komende eeuw. Ze hebben een sleutelrol in natuurherstel, schoon en voldoende drinkwater, de 
aanpassingen van het landschap voor klimaatverandering en de omslag naar een natuurvriendelijke 
landbouw. Hoe groener straks de besturen van provincies en waterschappen zijn, hoe beter dat uitpakt 
voor de natuur. 
 

Waarom is stemmen nu belangrijker dan ooit?
Het rijk verdeelt komende jaren 24 miljard euro extra over de provincies, voor de transitie van
het landelijk gebied, natuur en landbouw. De uitslag van de verkiezingen op 15 maart bepalen
de verdeling, en doen er daarom echt toe. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk
natuurliefhebbers gaan stemmen. Doen we dat niet, dan verliest de natuur en krijgen we 
volgebouwde landschappen, vervuild water en nog meer verdwenen planten- en diersoorten.
EN: Bij de waterschappen zijn door een recente wetswijziging de meeste ongekozen (geborgde)
zetels voor bedrijven verdwenen. Daarom weegt de stem van kiezers vanaf dit jaar zwaarder mee dan 
vroeger.

Waar gaan de provincies en waterschappen over?
De provincies en waterschappen gaan over je directe leefomgeving: vervoer, natuur, schoon water en 
over veel meer zaken die je direct raken. Ze spelen een cruciale rol bij de veranderingen in het landelijk 
gebied die zo hard nodig zijn voor de natuur en ons eigen welzijn.
 

Op welke partij moet je stemmen om een stem voor de natuur uit te brengen?
Je stem uitbrengen is al belangrijk. Natuurmonumenten geeft je geen partijadvies, we geven wel
stemhulp. Vul de vragen van de kieswijzer voor jouw provincie en waterschap in, laat je groene hart
spreken en je weet op welke partij je moet stemmen. Leg daarbij je focus op de vragen die over de
natuur gaan voor het beste advies. Je vindt de kieswijzers op onze website.

Ik stem 15 maart
NATUURlijk!

http://www.natuurmonumenten.nl/stem-natuurlijk


Als ik stem voor de natuur, stem ik dan tegen de boeren?
Integendeel. Boeren zijn belangrijke beheerders van ons landschap en de natuur. Voor een duurzame 
toekomst hebben we de boeren hard nodig en werken we graag samen. Maar het is wel hard nodig 
dat we het anders gaan doen. Boeren krijgen vaak geen eerlijke prijs voor duurzame producten. 
De markt dwingt ze tot steeds maar verdere schaalvergroting met veel negatieve gevolgen, niet 
alleen voor de natuur, maar ook voor de boer en ons allemaal. Natuurmonumenten wil daarom dat 
boeren een eerlijke prijs krijgen voor duurzame producten, dat ze beloond worden voor natuur- 
en landschapsbeheer en we samen op zoek gaan naar de oplossingen die nodig zijn. Een groene 
samenstelling van de provincies en waterschappen is daarbij een belangrijke stap.

Wat doet de provincie?
• Herstelt natuur in de Natura-2000 gebieden
• Maakt eigen deel van het Natuur Netwerk Nederland af
• Zorgt dat uitstoot van stikstof (aanzienlijk) daalt
• Is verantwoordelijk voor de inrichting van het buitengebied
• Voert Europees en landelijk landbouwbeleid uit
• Is samen met waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer

Wat doet het waterschap?
• Regelt waterstanden met gemalen, sluizen en stuwen
• Beheert natuur in en langs waterlopen
• Moet ervoor zorgen dat water schoon is voor mens en natuur
• Beheert dijken
• Zuivert afvalwater


