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► Waar wil de VVD Waterschap Limburg zich de komende 4 jaar voor inzetten!

1. Robuust watersysteem dat beschermt tegen wateroverlast en droogte.
2. Natuurlijk en gezond watersysteem dat goed en veilig is voor de leefomgeving.
3. Betaalbaar en doelmatig waterschap dat zorgvuldig met belastingen omgaat. 
4. Een waterschap dat andere overheden beloont die mee investeren in projecten.
5. Zorgen voor een efficiënte werkorganisatie met lage overheadkosten.
6. Waterschap all-in-one organisatie met WBL net als bij de 20 andere waterschappen.         
7. Waterschap dat via BSGW de kwijtschelding voor de minder draagkrachtigen intact laat. 
8. Een organisatie die bij andere overheden en voor de Limburgers de regeldruk vermindert. 
9. Snellere uitvoering via HWBP model op kritieke wateroverlastpunten.
10 Onmiddellijk opstarten Waterfabriek Limburg. 

Een nieuwe afslag bij het 
waterbeheer in Limburg
Met gepaste trots presenteer ik u de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 
van de VVD Waterschap Limburg. Het is tijd voor een nieuwe afslag in het 
waterbeheer in Limburg. De opgaves zijn groot. De recente droogte, de 
waterkwaliteit en de bescherming tegen hoogwater en wateroverlast uit onze beken 
vragen om een andere aanpak. 

De VVD wil een andere aanpak! 
Het is al weer 1,5 jaar geleden dat Zuid-
Limburg getroffen werd door watersnood. 
Nog steeds zijn inwoners en ondernemers 
bezig om schade te herstellen.

Ook in 2014 werd Slenaken getroffen door 
hoogwater en toch duurde het tot 2022 
voor dat de schop de grond in ging. Dit 
kan zo niet langer! Er moet veel sneller 
duidelijkheid worden gegeven over projecten 
ter voorkoming van wateroverlast zodat 
inwoners en ondernemers weten wat ze van 
het waterschap kunnen verwachten.
 
Waterschap moet weer een echte 
uitvoeringorganisatie worden zoals voorheen! 
Minder vergaderen en meer buiten werk 
verzetten. De VVD vindt ook dat de efficiency 
van het waterschap sterk aan verbetering 
toe is. We kunnen niet in alle Limburgse 
gemeenten tegelijk de ballen in de lucht 
houden en van crisis naar crisis rennen. We 
moeten van rennen naar plannen. En van 
denken naar doen. Vanuit de motivatie dat 
elke druppel water telt.

Jeroen Achten 
Lijsttrekker VVD Waterschap Limburg
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Wat doet Waterschap Limburg
Het Waterschap Limburg (WL) is qua naam misschien wel bekend onder inwoners en 
ondernemers. Echter wat het waterschap nu precies doet en waar ze verantwoordelijk 
voor is, helaas vaak niet. We zijn bijvoorbeeld niet van het drinkwater maken. Dat is 
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). 

Het afvalwater afkomstig van de 
gemeentelijke riolering wordt gezuiverd 
door Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). 
Dit is een apart bedrijf maar valt onder 
de verantwoordelijkheid en is 100% 
eigendom van Waterschap Limburg.
Voor de rivier de Maas en de uiterwaarden 
is Rijkswaterstaat verantwoordelijkheid. 
De dijken vallen onder het waterschap. 

Natuurontwikkeling is de verantwoordelijkheid van Provincie Limburg. Het verbeteren 
van de ecologie in en rondom de natuurbeken zoals bijvoorbeeld de Groote Molenbeek 
en de Geleenbeek valt onder het waterschap.

Kort samengevat bestaan de kerntaken van Waterschap Limburg uit:

► Waterveiligheid (dijken)
Ruim 191 kilometer aan dijken in Limburg wordt beheerd door het waterschap. Deze 
dijken moeten inwoners en ondernemers beschermen tegen het hoogwater van de Maas. 
Door de klimaatverandering krijgt de Maas in de toekomst met hogere watergolven 
te maken. Veel bestaande dijken zijn hier niet hoog en/of sterk genoeg voor. Daarom 
worden deze de komende jaren aangepast en vernieuwd om te zorgen voor de juiste 
bescherming

► Waterzuivering (rioolwater)
Via meer dan 530 kilometer transportleidingen en 188 rioolgemalen (pompstations) 
wordt het afvalwater afkomstig van de gemeentelijk rioleringen ingezameld. In 17 
rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg wordt op jaarbasis 150.000.000 
m3 afvalwater gezuiverd. Na zuivering wordt het water geloosd op het oppervlaktewater 
in de dichtstbijzijnde beken of de Maas. De meeste rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn 
gebouwd in de jaren ’70 en zijn aan vervanging toe. Een grote en dure opgave maar 
essentieel voor de bescherming van de volksgezondheid. 

► Watersysteem (beken)
In Limburg liggen 2.700 kilometer aan watergangen oftewel beken die worden 
onderhouden door het waterschap. Daarnaast zijn er ruim 1.500 stuwen met name 
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in Noord- en Midden-Limburg en 463 regenwaterbuffers vooral in Zuid-Limburg. Het 
waterschap probeert het watersysteem zo in te richten en te laten functioneren dat het 
zowel wateroverlast als droogte voorkomt. Daarnaast hebben een aantal beken een 
natuurfunctie, de zogeheten natuurbeken. Hier werkt het waterschap aan het verbeteren 
van de ecologie en biodiversiteit. Het klimaat verandert. We hebben en krijgen vaker te 
maken met hevige regenbuien en lange periodes van droogte. Dit vraagt om aanpassing 
van het watersysteem zowel beken, stuwen als regenwaterbuffers.

► Welke opgaven, uitdagingen en kansen zien wij voor Waterschap Limburg:
1. Maximale inzet op voorkomen wateroverlast, droogte en bescherming tegen                      
 hoogwater
2. Rioolwater van afvalstof naar grondstof, het nieuwe water
3. Werken vanuit communities aan voldoende en schoon natuurlijk water
4. Waterschap Limburg 2.0 van rennen naar plannen
5. Financieel gezond en betaalbaar
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Maximale inzet op voorkomen 
wateroverlast, droogte en 
bescherming tegen hoogwater
Het hoogwater in 2021 heeft wederom laten zien dat waterveiligheid niet 
vanzelfsprekend is.  En dat niet alleen bescherming tegen wateroverlast vanuit de Maas 
maar juist ook in de beekdalen nodig is.

Deze uitdagingen zijn niet nieuw. Het risico van onder andere hevige regenval in het 
Geuldal en de afvoercapaciteit van meanderende beken in Noord- en Midden-Limburg 
zijn al langer bekend. Dus niet langer praten maar oplossingen daadwerkelijk uitvoeren in 
de praktijk. 

Waterveiligheid is een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid. We werken graag 
samen met gemeenten, provincie en de omgeving waar het kan maar pakken ook door 
waar het moet. Het waterschap onderzoekt de meest efficiënte en effectieve oplossing 
voor het realiseren van de waterveiligheid. Dit vormt het vertrekpunt voor het proces om 
te komen tot het uiteindelijke plan en besluit.

Voor de versterking van de dijken langs de Maas ligt met Maas 2050 een goed plan 
van aanpak. De capaciteit aan mensen en materiaal is er niet om alle dijken tegelijk 
onder handen te nemen. Daarom worden de gebieden die het grootste risico lopen als 
eerste aangepakt. De VVD vindt dat het waterschap daar goed en duidelijk over moet 
communiceren.

Het verhogen van dijken is geen doel op zich maar een middel om bescherming te bieden 
tegen hoogwater. De VVD staat open voor gelijkwaardige alternatieven die hetzelfde doel 
bereiken mits haalbaar en betaalbaar. Bijvoorbeeld meer ruimte voor de Maas.
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Dijkversterkingsprojecten bieden mogelijkheden voor toerisme, recreatie, natuur, energie 
en regionale economie. Deze meekoppelkansen nemen we mee als het past en andere 
partijen ook bereid zijn een bijdrage te leveren. En het project niet wordt vertraagd want 
hoogwaterveiligheid gaat voor.

Het voorkomen van wateroverlast en droogte vraagt ook om kritisch te kijken naar het 
functioneren van de beken die de afgelopen jaren zijn gemeanderd. Door het verwijderen 
van stuwen en afhankelijkheid van begroeiing in de beek is de mogelijkheid om te sturen 
afgenomen. 

We moeten weer meer grip krijgen op het watersysteem. Dat kan met techniek en 
innovatie bijvoorbeeld een vispasseerbare stuw die klimaatadaptief is. En slimme 
sensoren in de beken in combinatie met weersverwachtingen die signaleren dat actie 
nodig is om wateroverlast te voorkomen. Ook voor de ecologie is het van wezenlijk belang 
om beken klimaatrobuust te maken.

Een beekdal brede aanpak en klimaatbuffers zijn oplossingsrichtingen om extra water te 
bergen en vast te houden als de beken zelf optimaal functioneren. Niet ter vervanging. 
Samen met terreinbeheerders en grondeigenaren gaan we aan de slag om in de 
winterperiode extra water te bufferen. Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 
maakt het mogelijk om blauwe diensten in de vorm van wateropvang te belonen. De VVD 
wil in Limburg hier in 2023 een pilot mee starten.

► De belangrijkste taak voor het waterschap blijft te zorgen dat we veilig blijven 
voor water; droge voeten zijn een primaire levensbehoefte om te kunnen wonen, 
werken en recreëren in ons Limburg.
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Rioolwater van afvalstof naar 
grondstof, het nieuwe water
In Limburg wordt op jaarbasis 150 miljoen m3 gezuiverd afvalwater op het 
oppervlaktewater geloosd en verlaat uiteindelijk via de Maas onze provincie. Dat is 
toch gek gezien de discussie over droogte en waterbeschikbaarheid! En 85 miljoen m3 
hiervan is afkomstig van drinkwater.

De VVD heeft in 2020 een motie ingediend om te komen tot een plan van aanpak om dit 
water nog beter te zuiveren zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Wij hebben hiervan 
nog te weinig resultaat gezien. Wat ons betreft wordt dit een speerpunt voor komende 
periode met als doel te komen tot realisatie van een Waterfabriek in Limburg.

In Wilp (provincie Gelderland) zijn de voorbereidingen voor de bouw van een 
waterfabriek opgestart. En in Singapore zijn 5 waterfabrieken (NEWater) al meerdere 
jaren in gebruik. Bij het maken van nieuw water worden ook grondstoffen onttrokken 
zoals cellulose en fosfaat die ook weer opnieuw kunnen worden gebruikt. Hoe 
duurzaam wil je het hebben? 

► Waterfabriek Limburg goed 
voor mens, natuur en economie  

Door het circulair gebruiken van water is er minder oppervlaktewater en 
grondwater nodig. Is er meer water beschikbaar in tijden van droogte. Kortom 
goed voor mens, natuur en economie. 

Grootste uitdaging en prioriteit bij de waterzuivering is het wegwerken van het 
achterstallig onderhoud en vervanging van de installaties en transportleidingen. In het 
verleden is door bestuurders van een Waterschapsbedrijf Limburg een dom besluit 
genomen. Geld dat was gereserveerd voor vervanging heeft men ingezet om de 
belasting laag te houden. Terwijl de meeste installaties en transportleidingen tegen het 
einde van hun levensduur zitten.
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Daarom wil de VVD van een apart bestuur voor Waterschapsbedrijf Limburg af. De 
bestuurlijke bevoegdheid hoort te liggen bij het bestuur van Waterschap Limburg die ook 
financieel en politiek eindverantwoordelijk is voor de waterzuivering. Bij de overige 20 
Nederlandse waterschappen is de zuiveringstak geïmplementeerd in het waterschap. 
De VVD verwacht dat hierbij ook een inverdieneffect ontstaat doordat dubbelfuncties 
vervallen. Deze mensen kunnen worden ingezet op andere plaatsen waar krapte is 
binnen de organisatie.

Een goed functionerend rioolwaterzuivering is van groot belang voor de volksgezondheid. 
Door afvoer en zuivering van ons afvalwater is de enorme sterfte aan infectieziektes al 
jaren verleden tijd. Dat wil de VVD zo houden maar daarvoor zal wel versneld en stevig 
moeten worden geïnvesteerd. De bezuiniging uit het verleden heeft de komende jaren 
een stevige verhoging van de waterschapsbelasting tot gevolg. 

De strengere lozingsnormen voor rioolwater die eraan komen, bedoeld om de 
waterkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW), 
leiden mogelijk tot een extra inspanning. Dit kan een verhogend effect hebben op het 
zuiveringsdeel van de waterschapsbelasting.         

Verder wil de VVD de ontwikkeling van waterneutraal bouwen stimuleren zodat in de 
toekomst geen afvoer van water meer nodig is. Het afvalwater en hemelwater kunnen ter 
plaatse worden gezuiverd en infiltreren in de bodem of worden hergebruikt. Wat betreft 
de VVD betekent geen afvalwater ook geen zuiveringsheffing. Goed voor portemonnee 
en milieu.

Het Waterschapbedrijf Limburg heeft op dit moment een apart bestuur bestaande uit een 
kleine afvaardiging van bestuurders van Waterschap Limburg. Het merendeel van het 
bestuur van Waterschap Limburg heeft geen bevoegdheid tot nemen van besluiten bij 
Waterschap.
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Werken vanuit communities aan 
voldoende en schoon natuurlijk 
water 

De waterkwaliteit is de laatste decennia sterk verbeterd maar het water is nog niet 
overal schoon genoeg. Of we in Limburg de doelen uit de Kaderrichtlijn Water voor 
20272 allemaal gaan halen is onzeker, maar dat mag ons niet weerhouden hiervoor de 
nodige inspanning te leveren. 

De VVD maakt zich naar aanleiding van het stopzetten van drinkwaterwinning uit de 
Maas zorgen over de zogenaamde opkomende onbekende stoffen die worden geloosd in 
het water. Willen we onze leefomgeving gezond doorgeven aan onze kinderen dan dient 
het waterschap, als vergunningverlener en handhaver, hierin een actievere rol te pakken.

In verschillende beken is de invloed van het buitenland zo groot dat de gewenste normen 
daardoor al worden overschreden. Daarover gaan we met België en Duitsland in gesprek. 
Los daarvan ligt er in Limburg een gezamenlijke opgave om maatregelen te nemen om 
de waterkwaliteit verder te verbeteren.
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Bedrijven, landbouw, natuur, inwoners 
en overheden zoals het waterschap 
zelf, hebben allemaal invloed op de 
waterkwaliteit. Je kunt naar elkaar wijzen 
of vertellen wat een ander moet doen, 
maar dan komt er weinig beweging en 
vooruitgang. De VVD verwacht meer 
resultaat van het werken met communities 
die gebiedsgericht samen verkennen wat de 
situatie is, welke mogelijke oplossingen en 
maatregelen er zijn en hoe er samen voor 
zorgt dat deze worden gerealiseerd. 

Ditzelfde geldt ook voor voldoende water. 
We hebben allemaal water nodig en hebben 
dus een gezamenlijk belang om droogte te 
voorkomen en de waterbeschikbaarheid op 
orde te houden.

Er valt op jaarbasis voldoende regen in Nederland. 
In de winter voeren we het teveel aan neerslag af om wateroverlast te voorkomen en 
in de zomer komen we door gebrek aan neerslag juist water tekort. De VVD wil naast 
een optimalisatie van water vasthouden in de beekdalen dat er een verkenning komt 
naar (grote) zoetwaterbuffers om de waterbeschikbaarheid beter in balans te brengen. 
En daarbij ook de mogelijkheden te bekijken hoe bestaande natuurgebieden (natte 
natuurparels) en klimaatbuffers beter kunnen worden ingezet.

Elke druppel water telt. De inwoners en ondernemers spelen een belangrijke rol bij het 
opvangen van water. De VVD wil dat het waterschap, iedereen die een bijdrage kan 
leveren aan water besparen en conserveren, blijft motiveren. Waaronder het stimuleren 
van het afkoppelen van regenpijpen, de aanleg van blauw-groene daken op gebouwen 
en blauw- groene schoolpleinen, het vergroenen van tuinen (‘Tegel eruit, plantje erin’), 
wateropvang in sterk verstedelijkt gebied etc. Waterschap Limburg werkt hierbij samen 
met gemeenten en maatschappelijke partners.

² De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van 
natuurlijke beken aan bepaalde eisen moest voldoen.

► We moeten nu stappen zetten zodat er ook water is voor later; gezond water 
voor mens, dier en plant is niet vanzelfsprekend en elke druppel water telt.
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Waterschap Limburg 2.0 van 
rennen naar plannen
De opgaven en taken zijn voor het waterschap toegenomen en er komt nog meer bij. 
Ook de rol van het waterschap verandert van puur een uitvoerende organisatie naar 
regisseur water in Limburg. Water wordt een leidend principe in inrichting, niet alleen 
in het buitengebied maar ook in de dorpen en steden. Dit vraagt andere kwaliteiten en 
competenties van de werkorganisatie, maar ook van het waterschapsbestuur.

Niet alles kan tegelijk worden opgepakt en uitgevoerd. Zeker gezien de beschikbare 
capaciteit van mensen die dit moeten gaan doen. De komende jaren gaan meerdere 
medewerkers met pensioen waar nog vervanging voor moet worden gevonden. Het 
waterschap is op dit moment bij zoveel zaken betrokken dat het lijkt op rennen van het 
ene project of overleg naar het andere. Hierdoor blijven zaken liggen en duren trajecten 
langer dan nodig. Dit leidt weer tot irritatie en ontevredenheid. Maar bovenal is deze 
manier van werken niet efficiënt en effectief. Dit moet anders.

Het waterschap heeft meer ondernemerschap nodig waarin inzet van mensen en 
middelen beter wordt gemanaged. Dit vraagt om een daadkrachtig dagelijks en algemeen 
bestuur die keuzes durven te maken om te komen tot een realistische planning. Dit 
geeft duidelijkheid en rust aan de werkorganisatie. Het geeft aan waar de prioriteiten en 
focus liggen aan de omgeving en partners en wat ze van Waterschap Limburg kunnen 
verwachten.

De VVD wil een waterschap dat midden in de maatschappij staat, actief is en meer naar 
buiten treedt om open te communiceren met inwoners en betrokkenen. Er wordt helder 
aangegeven wat wél en niet kan op watergebied, nu en richting de toekomst. Daarbij 
geldt: geen onnodige regels en een positieve houding bij voorstellen die door inwoners en 
ondernemers voorgelegd worden aan het waterschap.
Het werkpakket van Waterschap Limburg is de afgelopen jaren dermate groot geworden 
en zal nog verder toenemen. De wettelijke begrenzing van maximaal 3 FTE voor de 
omvang van het dagelijks bestuur staat niet meer in verhouding tot de inzet die wordt 
gevraagd en nodig is. De VVD pleit ervoor om de maximale omvang van het dagelijks 
bestuur te herzien zodat er zowel kwantitatief als kwalitatief een goed dagelijks bestuur 
kan worden gevormd. De juiste man en/of vrouw op de juiste plek ongeacht politieke 
kleur, die fulltime beschikbaar is.

Dit maakt het mogelijk om het werk beter en slimmer te verdelen. Bijvoorbeeld 
per gemeente of een groep gemeenten één en dezelfde dagelijks bestuurder als 
aanspreekpunt. En niet steeds een ander gezicht. Waterschap Aa en Maas heeft hier 
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goede ervaringen mee. In de huidige situatie komen meerdere dagelijks bestuurders bij 
een gemeente. 
Ook dient het bestuursmodel bij de coalitievorming opnieuw bekeken te worden. In het 
kader van de integriteit en kwetsbaarheid is het niet verstandig bijvoorbeeld projecten in 
eigen woonplaats/-gemeente aan te sturen.

► Werken aan een transparant en 
daadkrachtig waterschap, doen wat 
we zeggen en zeggen wat we (ook 
niet) doen.
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Financieel gezond en betaalbaar
De uitdagingen en opgaven op gebied van water zijn groot en brengen ook forse 
investeringen met zich mee. Wat het waterschap uitgeeft vertaalt zich één op één terug 
in de waterschapsbelasting. Bij enkele opgaven dragen het Rijk, Provincie Limburg en 
gemeenten financieel bij. Desondanks betalen inwoners en bedrijven in Limburg samen 
in 2022 totaal €174 miljoen aan waterschapsbelasting (€83 watersysteemheffing, €91 
waterzuivering).

► De VVD maakt steeds een duidelijk onderscheid tussen kerntaken van het 
waterschap en wettelijke opgaven versus ambities. 

De basis moet op orde zijn dan pas kan worden gewerkt aan ambities. Dat is nu niet 
overal het geval. Zonder een goed fundament en sterke constructie is verzwaren van de 
werklast niet mogelijk en blijft een woning ook niet overeind staan. Dit dienen we eerst op 
te lossen. 

Met de grootst mogelijk tegenzin heeft de VVD ingestemd met belastingverhoging om de 
waterzuivering operationeel te houden. Dit is geen keuze, want zoals eerder aangegeven 
is dit nodig voor het beschermen van de volksgezondheid. En of het daarbij blijft is de 
vraag, omdat de status van een deel van de installaties en transportleidingen nog niet in 
beeld is. 

De VVD wil dat het afgelopen is met lijken die uit de kast komen. Verder is nog geen 
rekening gehouden met wat er de komende jaren nog bij kan komen aan opgaven die nu 
nog niet in beeld zijn.

Dit is geen leuke boodschap maar wel de realiteit. De VVD maakt zich zorgen omdat dit 
niet de enige lastenverzwaring is die de inwoners en ondernemers in Limburg voor haar 
kiezen krijgt. Mensen in onze provincie die minder draagkrachtig kunnen gebruik blijven 
maken van het kwijtscheldingsysteem van de Belastingensamenwerking Gemeenten en 
Waterschappen (BsGW).

Om het waterschap betaalbaar te houden gaan we met de stofkam door de projecten 
en werkzaamheden van Waterschap Limburg. En kijken kritisch wat moet, wat kunnen 
we voorlopig parkeren en wat doen we niet meer. Dit doen we vanuit de trits moeten 
(kerntaken), willen (ambities), kunnen (capaciteit en financieel). Zodoende willen we 
de lastenstijging beperken. Focussen op dat wat echt nodig, efficiënt en effectief is. En 
ruimte creëren om het uit te voeren.
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Het maken van deze keuzes is niet alleen nodig vanuit financiën maar ook 
uitvoerbaarheid. In 2021 en 2022 heeft de VVD de moties “balans tussen opgaven, 
ambities en uitvoering” en “uitvoerbaarheid (II) en langjarige financiële doorkijk” 
ingediend. 

Als er geen capaciteit is om extra opgaven en ambities op te pakken is het ook niet uit 
te leggen dat de waterschapsbelasting moet worden verhoogd om deze opgaven en 
ambities te financieren die niet kunnen worden uitgevoerd. 

► De waterschapsbelasting moet verantwoord worden ingezet voor de uitvoering 
van de taken van het waterschap, nu en in de toekomst. 
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Kandidatenlijsten VVD 
Waterschapsverkiezingen 2023

1. Jeroen Achten (m) Horst aan de Maas
2. Guiseppe Noteborn (m) Maastricht
3. Alcuin Thijssen (m) Maasgouw
4. Jean Aerts (m) Venlo
5. Jeanne Hesen (v) Peel en Maas
6. Per Goumans (m) Valkenburg aan de Geul
7. Frans van Montfoort (m) Sittard-Geleen
8. Jeroen Stein (m) Weert
9. Leon Bastiaans (m) Venlo
10. Giovanna di Palma (v) Brunssum
11. Patrick Knoben (m) Maasgouw
12. Nicole Koopmans (v) Peel en Maas
13. Hein Driessen (m) Kerkrade
14. Jean Thomassen (m) Eijsden-Margraten
15. Sabine Koopman (m) Roermond
16. René van Beekum (m) Meerssen
17. Maicle Huver (m) Heerlen
18. Lowieke Kateman (m) Venray
19. Rob Helwig (m) Stein
20. Coen Faessen (m) Voerendaal
21. Debbie van Brunschot (v) Mook en Middelaar

22. Jack van Oppen (m) Brunssum
23. Jacques Michel Bloi (m) Gulpen-Wittem
24. Herman Nijskens (m) Roerdalen
25. Roy Jacobs (m) Sittard-Geleen
26. Yvette Overtoom (v) Simpelveld
27. Holger Rodoe (m) Gennep
28. Har Frenken (m) Leudal
29. Semna Rouschop (v) Stein
30. Wim Fleuren (m) Voerendaal
31. Frans Pekema (m) Bergen
32. Noelle Alberts (v) Voerendaal
33. Marcel Jongen (m) Voerendaal
34. Paul de Lange (m) Peel en Maas
35. Chris de Boer (m) Sittard-Geleen
36. Sebastiaan Vliegen (m) Voerendaal
37. Yvonne Douven (v) Horst aan de Maas
38. Wendy van Eijk (v) Weert
39. Kevin Rouwette (m) Valkenburg ad Geul
40. Vincent Zwijnenberg (m) Roermond
41. Martin de Beer (m) Heerlen
42. Teun Heldens (m) Peel en Maas
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