
 
 

 

 

Drinken,  

wassen,  

zwemmen, 

spartelen,  

sproeien,  

drenken,  

beschermen, 

schenken,  

vissen,  

roeien,  

Varen, 

Zeilen,…………………………………………………………………… 

Water 

 
1. Niets zo vanzelfsprekend als water: 

Water is zo vanzelfsprekend, dat je bijna zou vergeten dat je er beleid voor moet maken. 
Maar al zetten we er dagelijks thee van en koken we er de pasta of de aardappels in, spoelen 
we er onze wc’s mee door en staan we ’s morgens lekker onder de douche; water heeft ook 
een keerzijde: het is soms vervuild, het kan overstromen en groot gebrek leidt tot dorst, 
honger of ziekte. En waar de boer voor zijn zware trekker op het land graag een laag 
waterpeil ziet, zijn natuurgebieden en weidevogels juist gebaat bij drassige weiden. Kortom; 
water kent veel gedaanten en er zijn vele, vaak tegengestelde belangen in het spel. 
Binnen de Partij van de Arbeid vinden we dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Ook als 
het gaat om water. In ons land en in de rest van de wereld. Bovendien willen we zuinig zijn 
op ons (water) landschap en onze natuur, gaat veiligheid natuurlijk vóór alles en zijn we ons 
ervan bewust dat 60% van ons oppervlaktewater drinkwater is. 
Ons doel is daarom veilig, schoon en genoeg (dus niet teveel!) water voor iedereen. 
Om dat doel te bereiken moeten we veel doen. Water is dus niet altijd vanzelfsprekend. 

 
 

 

2. Bewustwording: 

In het OESO-rapport over water wordt verwonderd opgemerkt, dat Nederland weliswaar al 
eeuwen met succes strijdt tegen water, maar dat de inwoners vandaag de dag niet bepaald 
waterbewust zijn. Voor veel mensen is water iets dat gewoon uit de kraan komt, je soms 
overvalt op de fiets naar school en werk en helaas steeds vaker kelders doet onderlopen. De 
rapporten over de klimaatverandering zijn te abstract en daarom zijn veel mensen zich er 
nauwelijks van bewust dat hun dagelijkse activiteiten ertoe leiden dat de zeespiegel stijgt en 
het land inklinkt en daalt. Er moet heel wat werk worden verzet om droge voeten te houden 
in onze diepliggende delta en schoon water te kunnen drinken.  
Maar dit is tegelijk een inspirerende uitdaging. Niets leuker dan het opzetten van 
waterprojecten op scholen, voorlichting te geven aan burgers, een jeugddijkgraaf te 
benoemen of samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers tot stand te brengen.  

 
 

 

3. Veiligheid staat voorop: 

Natuurlijk staat de veiligheid voorop. Op Prinsjesdag 2015 wordt het Deltaprogramma 
gepresenteerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Was er in de vorige periode nog 



 
 

 

 

sprake van alleen dijkverhoging en -versterking om aan de eisen te voldoen die 
klimaatverandering aan onze zeekering stelt; de nieuwe waterveiligheidsnormen zullen zijn 
gebaseerd op preventie, duurzame veilige inrichting en rampenbeheersing. De PvdA wil dat 
burgers de komende jaren geïnformeerd worden en blijven over nut, noodzaak, uitvoering 
en de kosten waterveiligheid. 
Betrokkenheid komt niet vanzelf.  

 
 

 

4. Solidariteit: 

Gelijke kansen voor iedereen. We hebben allemaal recht op veiligheid en schoon water. 
Gelukkig lijkt de waterbelasting nu van de baan, omdat daarmee de laagste inkomens 
onevenredig worden getroffen. Iedereen heeft immers voor de gewone dagelijkse dingen 
ongeveer dezelfde hoeveelheid water nodig. We willen echter wel dat de grootgebruiker 
extra betaalt. En positieve prikkels om spaarzaam met ons water om te gaan, zijn natuurlijk 
voor iedereen van belang. 
Solidariteit betekent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Burgers en 
ondernemers die van een minimum inkomen moeten rondkomen, moeten gebruik kunnen 
maken van ruimhartige kwijtscheldingsmogelijkheden. 
We voelen daarnaast als Partij van de Arbeid een bijzondere verantwoordelijkheid en 
solidariteit met mensen buiten Nederland. We hebben de plicht om onze kennis te delen met 
landen waar schoon drinkwater, genoeg water voor de oogst, om je te kunnen wassen en 
dieren te laten drinken een probleem is. De millenniumdoelen zijn daarbij onze leidraad. 
 

 
 

5. Water is leidend in de ruimtelijke ordening: 

De tijd van het grootschalig dempen van grachten, vaarten en sloten ligt voorgoed achter 
ons. Droge voeten houden betekent niet dat al het water zo snel mogelijk moet worden 
afgevoerd. Juist het bergen en vasthouden van (regen)water is belangrijk om watertekort, 
maar ook oververhitting (hittestress) in stedelijke gebieden het hoofd te bieden. Door 
verstening van het stedelijk gebied neemt de temperatuur daar toe met alle gevolgen van 
dien voor het klimaat. Clusterbuien leiden door die verstening tot meer wateroverlast. 
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten dan ook nauw samenwerken in de 
inrichting van stad en platteland. Wij pleiten voor opslag van regenwater in vijvers, 
(her)aanleg van cultuurhistorische waterlopen, het realiseren van natuurvriendelijke oevers, 
het gebruik van waterdoorlatende stenen, aanleg van meer groen in de stad. Dit alles leidt 
bovendien tot een betere woonkwaliteit en mogelijkheden voor recreatie. 
Voor de burger is het belangrijk dat hij weet waar hij terecht kan met vragen en klachten 
over waterzaken. De PvdA wil dat gemeente en waterschap een gezamenlijk waterloket 
opzetten.  

 
 

 

6. Schoon water: 

In 2015 moet de waterkwaliteit van de Europese wateren aan de eisen van de Kaderrichtlijn 
Water voldoen. Hoewel de waterkwaliteit de afgelopen decennia op veel plekken is 
toegenomen, zijn we er nog niet. Goede samenwerking tussen rioolbeheer en 
afvalwaterzuivering is nog niet overal optimaal. Er zal voldoende handhavingscapaciteit 
moeten zijn ten aanzien van illegale lozingen (o.m. lozingen van afval uit drugslaboratoria). 
Ook het gebruik van kunstmest, onkruidbestrijdingsmiddelen en andere vervuilende stoffen 
moet worden tegengegaan. En de vervuiler betaalt natuurlijk. 



 
 

 

 

Speciale aandacht vragen medicijnresten, die via ons riool oppervlaktewater en flora en 
fauna bedreigen. Vooral de gevolgen van het gebruik van cytostatica op ons 
oppervlaktewater krijgt steeds meer aandacht. De PvdA wil daarom dat Ziekenhuizen 
samenwerken met waterschappen om deze vervuiling tegen te gaan. Zorgen zijn er 
bovendien om mogelijke schaliegaswinning in ons land. Schaliegas is allereerst geen 
duurzame energiebron, maar de winning ervan onder hoge druk en met chemicaliën kan 
leiden tot vervuiling van ons drinkwater. 
 

 
 

7. Innovatie: 

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten hun taken zo duurzaam en 
kostenbesparend mogelijk uitvoeren. Dat kan door samenwerking en innovatie.  
Er zijn hoopgevende ontwikkelingen om van afvalstoffen grondstoffen te maken, om de 
waterzuivering te innoveren, energie uit water te halen (blue energy) en de technieken voor 
het tegengaan van vervuiling aan de bron verder te ontwikkelen. 
Maar ook bij de dijkversterking worden nieuwe technieken ontwikkeld, zoals 
sensortechnologie, waarbij nauwkeurig in beeld kan worden gebracht of de dijk zijn werk 
gaat doen. Nederland heeft internationaal een goede naam en voortrekkersfunctie op het 
gebied van water(technologie) en verdient daaraan een goede boterham. Zo is de export van 
de watersector tussen 2001 en 2013 gegroeid van 4,5 naar 7,4 miljard euro. Daarom vindt de 
PvdA het belangrijk dat we deze sector blijven versterken door opleidingen, innovatie en 
internationale solidariteit. Dat water de sector van de toekomst is, moet niet alleen op WO- 
en Hbo-niveau blijken, maar ook op het Mbo. We hebben denkers en doeners nodig. 

 
 

 

8. Landbouw, visserij en natuur: 

Niet alleen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook het gebruik van mest 
heeft invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De PvdA wil op deze terreinen 
blijven innoveren, zodat een goede boterham voor de boer in een schone (water)omgeving 
hand in hand kunnen gaan. Zo moeten het ontwikkelen van zilte gewassen het gebruik van 
zoet water om de bodem te spoelen aan banden leggen. 
Meer water in de stedelijke omgeving voor berging en recreatie leidt tot meer mogelijkheden 
voor de sportvissende recreant. Elders moeten vissen worden geholpen om hun paaigronden 
te bereiken door de aanleg van vistrappen en bescherming tegen gemalen. De PvdA wil de 
soortenrijkdom in bijvoorbeeld het IJsselmeer versterken en ziet daarvoor mogelijkheden 
door de aanleg van een vismigratierivier en waar het niet anders kan: (al dan niet tijdelijke) 
visbeperkingen. 
Landbouw en natuur hebben lang niet altijd dezelfde waterbelangen. Zo heeft de boer graag 
land dat goed bereikbaar en berijdbaar is voor zijn materieel en heeft natuur baat bij hogere 
waterpeilen. Meer dan in het verleden zal de functie het peil moeten volgen in plaats van 
andersom. Dat betekent dat vooral de natte gebieden plas-dras moeten blijven, waarbij ook 
de weidevogels aan hun trekken kunnen komen. Natuurgebieden mogen niet verdrogen en 
de PvdA heeft zorg voor de inklinking van het veenpakket in de veenweidegebieden. In 
Nederland staan veel huizen op houten palen. Diepbemaling leidt daarbij tot droogstand van 
de paalkoppen en verrotting daarvan. Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen moeten 
de handen ineen slaan om (verdere) aantasting van funderingen en de woningen door 
paalrot tegen te gaan. 

 
 

 



 
 

 

 

9. Erfgoedbeheer: 

Watermolens, oude waterlopen, kades, bruggen in alle soorten en maten, sluizen en 
gemalen bepalen al eeuwenlang het DNA van Nederland. De meeste mensen kennen de 
Molens bij Kinderdijk, de droogmakerij van de Beemster, het Woudagemaal in Lemmer en 
nog vele andere voorbeelden, die met elkaar onze geschiedenis van de strijd tegen het water 
vormen. Erfgoedbeheer is een belangrijke taak van Rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen. Daaronder verstaat de PvdA niet alleen het in stand houden van dit erfgoed, 
maar ook het creëren van maatschappelijk draagvlak daarvoor. Dan moeten de luiken open! 
Daarin kunnen de eerder genoemde waterprojecten (op scholen, de jeugddijkgraaf, 
communicatieactiviteiten etc.) een rol spelen, maar ook samenwerking op het terrein van 
erfgoedbeheer. Maar ook professionals en vrijwilligers, (bijvoorbeeld vrijwillige molenaars) 
spelen een belangrijke rol voor het in stand houden van erfgoed en het maatschappelijk 
draagvlak. De PvdA vindt dat we deze mensen moeten koesteren en faciliteren. 
 

 

 
10. Democratie: 

Om veilig, schoon en voldoende (dus niet teveel) water te hebben, moeten soms 
verstrekkende beslissingen genomen worden, die de belastingbetaler veel geld kosten. De 
PvdA vindt het belangrijk dat deze beslissingen worden genomen door de 
volksvertegenwoordigers in de Tweede en Eerste Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraden 
en Waterschappen. Dat moeten echte volksvertegenwoordigers zijn. Mannen en vrouwen, 
die het land in gaan om te horen wat de burgers, boeren en buitenlui bezighoudt. Onze 
volksvertegenwoordigers moeten er bovendien voor zorgen dat hun besturen binnen de 
gehele waterketen goed samenwerken, zodat de veiligste, duurzaamste en 
kosteneffectiefste oplossingen worden gekozen. 
 
 
 
 

 


