
 
 
 

 

 

 
 
 
Aan de leden van de Partij van de Arbeid, 
 
In de periode van 13 t/m 25 november 2008 worden de verkiezingen gehouden voor de besturen van de 
waterschappen in Nederland. Door een wetswijziging kunnen ook politieke partijen aan deze verkiezingen 
meedoen. Op het PvdA congres van 6 oktober 2007 is besloten dat de PvdA meedoet aan de 
waterschapsverkiezingen. Ten behoeve van deze verkiezingen heeft het landelijk partijbestuur de commissie 
‘watermanifest’ ingesteld die zich de afgelopen maanden heeft beziggehouden met het schrijven van een 
verkiezingsprogramma waterschappen. Het voor u liggende manifest is het resultaat van deze 
werkzaamheden van de commissie onder voorzitterschap van de Hans Oosters. 
   
Dit watermanifest maakt duidelijk dat de rol van water en daarbij een goed watermanagement steeds 
belangrijker wordt. Het thema water staat veel dichter bij mensen dan we wel eens denken. Dan gaat het om 
de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Op deze terreinen worden 
politieke besluiten genomen die ingrijpen in de directe levenssfeer van mensen. De PvdA wil dat de sociaal 
democratische uitgangspunten leidend zijn bij het maken van deze besluiten. Publiek belang, financiële 
solidariteit, sociale rechtvaardigheid, democratische verantwoording en ecologische duurzaamheid. Het zijn 
de kaders die sturing geven aan een sterke economie, vitale markt en de sociale welvaartsstaat. De PvdA wil 
dan ook dat er in november 2008 een zo’n sterk mogelijke PvdA vertegenwoordiging in de 
waterschapsbesturen wordt gekozen.  
 
Nederland kent nogal wat bestuurslagen. De PvdA denkt altijd na over de vraag of het stelsel niet 
eenvoudiger, inzichtelijker en efficiënter kan functioneren. In ons verkiezingsprogramma voor de Tweede 
Kamer zeggen we dan ook dat er tussen het rijk en de gemeente zich teveel bestuurslagen bevinden (regio, 
waterschap, provincie en landsdeel). We stellen voor om dat terug te brengen tot een simpel, afgeslankt 
middenbestuur van maximaal twee lagen tussen rijk en gemeenten. Maar ongeacht de wijze waarop we onze 
bestuurslagen organiseren is de PvdA er van doordrongen dat het waterschap belangrijke taken vervult en de  
inhoud van dit manifest maakt dan ook duidelijk hoe groot het spectrum is waarbinnen de waterschappen 
opereren en welke belangen daarbij allemaal gemoeid zijn. Zeker in een tijd waarbij we te maken hebben 
met bijvoorbeeld een stijgende zeespiegel, grotere rivierafvoeren, verdroging en heftige neerslagpieken.  
 
Gezien deze grote belangen kan de PvdA nu er verkiezingen worden georganiseerd voor de waterschappen 
niet afzijdig blijven. Nu duidelijk is dat de voorstellen uit ons landelijke verkiezingsprogramma geen 
navolging heeft gekregen in de kabinetsformatie en het regeerakkoord en waterbeheer dus een publieke taak 
blijft die direct door een democratisch gecontroleerde overheid wordt uitgevoerd, moeten we volop meedoen 
aan de verkiezingen. We zijn er als partij immers voor om via het uitoefenen van invloed in alle publieke 
instellingen zoveel mogelijk van onze doelstellingen te verwezenlijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De PvdA doet in alle waterschappen mee. In de meeste gevallen zelfstandig, op sommige plekken in een 
samenwerkingsverband met andere partijen. Het gewest waarbinnen de hoofdzetel van het waterschap valt, 
is verantwoordelijk voor besluitvorming en uitvoering van de verkiezingen. Dit ‘watermanifest’ kan door de 
verschillende gewesten aangevuld worden met regionale thema’s. Zo kan er eenvoudig een lokaal stempel op 
het manifest worden gedrukt. Water staat weer op de agenda van de partij en de partij laat met dit manifest 
zien dat ze een visie heeft op het waterbeheer. Het onderwerp is anno 2008 met de ontwikkelingen rondom 
de klimaatverandering en de roep om een duurzaam gebruik van onze aarde, te belangrijk om te laten 
liggen. De PvdA kiest daarom voor Water!  
 
Namens het partijbestuur, 
 
 
Lilianne Ploumen      Piet Bijl  
Voorzitter       Portefeuillehouder Waterschappen 
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Partij van de Arbeid kiest voor water 
WATERMANIFEST PVDA 

 

Wij leven in één van dichtstbevolkte delta’s van onze blauwe planeet. Wij werken en wonen in een van de 
kerngebieden van de mondiale economie. Onze industrie en landbouw maken gebruik van de uitstekende 
verbindingen die dankzij het water Nederland tot exportnatie maakten. Het water is een essentieel element 
van de Nederlandse cultuur en de ligging aan water draagt bij aan Nederland als open samenleving. Om de 
productiviteit van de landbouw te versterken en de vestigingsmogelijkheden van industrie en handel te 
verbeteren streden onze voorouders met het water en creëerden voor dit doel een zelfstandige publieke 
organisatie: de waterschappen.  
  
November 2008 vinden verkiezingen voor de waterschappen plaats waarbij de Partij van de Arbeid voor het 
eerst actief deelneemt met lijsten. Reden genoeg om de maatschappelijke betekenis van het brede 
waterthema in onze partij te doordenken en speerpunten te formuleren voor onze vertegenwoordigers die 
deel zullen gaan uitmaken van de waterschapsbesturen. 
  
Dit Watermanifest geeft een aantal uitgangspunten die de gewesten kunnen gebruiken bij de opstelling van 
de regionale verkiezingsprogramma’s en richt zich voornamelijk op de rol die waterschappen kunnen spelen 
bij het bereiken van gewenste maatschappelijke doelen: veiligheid, schoon water, droge voeten, vitale natuur 
en de beschikbaarheid van zoet water. 
  
Nederland lijkt af te zijn na de inpolderingen, droogmakerijen en landinrichting van de afgelopen honderden 
jaren. Maar niets is minder waar, onze economische dynamiek, de daarmee samenhangende milieudruk, de 
behoefte aan mobiliteit en transport, onze woon- en recreatiewensen geven een voortdurende druk op het 
gebruik van de ruimte en de rol van het waterbeheer. Klimaatveranderingen worden een factor van betekenis 
en geven een extra dimensie aan deze ruimtelijke vraagstukken: slagen wij er in onze samenleving aan te 
passen? Een stijgende zeespiegel, grotere rivierafvoeren, verzilting, verdroging, sterkere kwel, structurele 
bodemdaling, heftige neerslagpieken vormen de nieuwe bedreigingen.  
  
Het waterbeheer zal haar positie in de ruimtelijke ordening moeten versterken om voorbereid te zijn op de 
effecten van de veranderingen in ons klimaat. Wij willen de ruimte om goed te wonen en te werken in een 
veilige en mooie omgeving, en dit alles op een duurzame manier. Voor sociaaldemocraten is dit niet alleen 
een nationale doelstelling, maar vooral ook een internationale opgave. De klimaatverandering zal juist in 
ontwikkelingslanden zijn tol eisen. 
 
De PvdA hanteert bij het waterbeheer sociaaldemocratische beginselen: Publiek belang, financiële 
solidariteit, sociale rechtvaardigheid, democratische verantwoording en ecologische duurzaamheid. Het zijn 
de kaders die sturing geven aan een sterke economie, vitale markt en de sociale welvaartsstaat. De PvdA kiest 
voor het investeren in water als voorwaarde voor veiligheid en het voortbestaan van Nederland, economische 
ontwikkeling, innovatie, behoud van het landschap, natuur en recreatie. 
 
De PvdA kiest voor veilig en schoon water, omdat water de bron is van het leven. 



 
 

1. Samen sterk voor water 
  

� Water is in Nederland een publieke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 
� De vragen die door de klimaatverandering en toenemende milieubelasting op het waterbeheer 

afkomen, maken een brede maatschappelijke betrokkenheid noodzakelijk. 
� Het direct gekozen waterschapsbestuur biedt het platform voor de gewenste politiek-bestuurlijke en 

maatschappelijke afwegingen. Deze afwegingen moeten de basis vormen voor een duurzaam en 
toekomstgericht waterbeheer. 

� Een eigentijds waterschap is een doelgerichte en herkenbare overheid die serieus werk maakt van 
het afleggen van rekening en verantwoording. 

� De Partij van de Arbeid staat voor internationale solidariteit, juist ook in het waterbeheer. 
 
1.1 Nederland en de Nederlanders zijn vermaard om de wijze waarop ze er door de eeuwen heen in zijn 

geslaagd het land op het water te veroveren. Zonder actief waterbeheer zou het druk bevolkte en 
intensief bewerkte land ten prooi vallen aan het water. De toekomst van het waterbeheer in Nederland 
vraagt om publieke en bestuurlijke aandacht. Daarom vindt de Partij van de Arbeid waterbeheer een 
gezamenlijke en publieke verantwoordelijkheid die door de overheid moet worden behartigd. 

 
1.2 Het door de Partij van de Arbeid voorgestane waterbeheer kenmerkt zich door het  verantwoord 

afwegen van veiligheid en schoon water enerzijds, tegen kosten en ruimtebeslag anderzijds. Er van 
uitgaande dat een veilig en duurzaam waterbeheer grotere investeringen in geld en ruimte zullen 
vragen, kiest de Partij van de Arbeid er voor om de lasten zoveel mogelijk te verdelen volgens de 
principes ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ en ‘de vervuiler betaalt’. 

  
1.3 Overheidsbemoeienis met het waterbeheer is in Nederland een must. De garantie van veiligheid, het 

voorkomen van schade, de verdeling van schaarse ruimte en het leveren van een bijdrage aan het 
verbeteren van de waterkwaliteit vraagt echter vooral om een gedeelde verantwoordelijkheid van 
burgers, bedrijven en overheid. De PvdA vindt dat het waterschap zich bewust dient te zijn van die 
verantwoordelijkheidsverdeling en daarom scherp dient te letten op de belangen, 
verantwoordelijkheden, verplichtingen en lasten voor burgers en bedrijven. Met andere woorden: 
maatschappelijke overwegingen tellen volop mee bij visievorming en besluitvorming 

 
1.4 De klimaatverandering en de door menselijk handelen verder stijgende milieubelasting vragen om een 

anticiperend en actief waterbeleid dat kan steunen op brede maatschappelijke acceptatie. Modern 
waterbeheer is dan ook meer dan een technisch uit te voeren aangelegenheid. Het niveau van 
veiligheid, het ruimtebeslag dat water vraagt, de kosten die met het waterbeheer zijn verbonden en de 
noodzaak om duurzame oplossingen te kiezen, zijn aspecten die politiek-bestuurlijke afwegingen 
vereisen. De Partij van de Arbeid vindt dat beleid en uitvoering van het waterbeheer gebaseerd moeten 
zijn op deze politiek-bestuurlijke afwegingen. 

 
1.5 De nieuwe samenstelling van de waterschapsbesturen vergroot de invloed van direct door de bevolking 

gekozen bestuurders. Dit is in lijn met de gewenste verdere democratisering van functionele 
overheidsbesturen. De overstap van een personen- naar een lijstenstelsel draagt bij aan het vergroten 
van de transparantie en de politieke herkenbaarheid van het waterschapsbestuur. Lijsten worden 
gekozen op basis van een programma. De Partij van de Arbeid vindt dat beleid en collegesamenstelling 
van het nieuwe waterschapsbestuur vooral moeten worden gebaseerd op programmatische 
uitgangspunten van de direct door de bevolking gekozen lijsten. 

 
1.6 Waterbeheer in Nederland is een gezamenlijke publieke verantwoordelijkheid van rijksoverheid, 

provincies, gemeenten en waterschappen. De vraagstukken die verbonden zijn met het toekomstig 
waterbeheer vragen om een gelegitimeerde, herkenbare en slagvaardige overheid. Voorkomen moet 
worden dat taken en verantwoordelijkheden op het terrein van het waterbeheer te veel worden 



 
 

versnipperd. De Partij van de Arbeid vindt dat de waterschappen, samen met de andere overheden, de 
opdracht hebben de taken en verantwoordelijkheden steeds zo effectief mogelijk en voor de burger 
herkenbaar te verdelen. Daarbij geldt dat een taak of verantwoordelijkheid slechts bij één overheidslaag 
kan liggen en de taken bij voorkeur worden verdeeld langs de lijn van wat centraal moet en wat 
decentraal kan. Samenwerking tussen de overheden heeft hoge prioriteit.  

 
1.7 Een eigentijds waterschap is een doelgerichte en herkenbare overheid die serieus werk maakt van het 

afleggen van rekening en verantwoording. Transparantie en communicatie zijn kernbegrippen in de 
komende bestuursperiode. Waterschappen hebben samen met gemeenten een belangrijke rol te 
vervullen bij de noodzakelijke bewustwording van burgers over met het water verbonden veiligheids-, 
ruimtelijke en milieu- en duurzaamheidvraagstukken. De Partij van de Arbeid vindt dat door het 
waterschap te maken beleidskeuzes op interactieve wijze tot stand moeten komen.  

 
1.8 De Partij van de Arbeid vindt dat bij het zoeken van adequate oplossingen voor waterkwaliteitsvragen 

en problemen van wateroverlast actief door waterbeheerders in stroomgebieden en 
grensoverschrijdend moet worden samengewerkt. Effectieve investeringen buiten het eigen 
beheersgebied worden daarbij niet uit de weg gegaan. 

 
1.9 Toekomstgericht en duurzaam waterbeheer is internationaal waterbeheer. De Partij van de Arbeid 

staat voor internationale solidariteit, juist ook in het waterbeheer. De kennis, ervaring en middelen die 
wij als waterbeheerders bij uitstek hebben, kunnen in internationaal verband uitkomst bieden. Het 
waterschap staat een internationaal beleid voor waarin geld en personele middelen beschikbaar zijn 
voor hulp en ondersteuning in landen en regio’s waar dit dringend gewenst is. Dit geldt ook voor het 
anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering, die in minder ontwikkelde en de arme delen van 
de wereld het meest voelbaar zijn. Waterschappen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de 
realisatie van de Millenium Development Goals en doelstellingen van het internationale VN-jaar voor 
sanitatie. 



 
 

2. Het water komt van alle kanten 
 

� De klimaatverandering vormt een serieuze uitdaging voor het Nederlandse waterbeheer. De kunst is 
om de komende jaren de garantie van veiligheid te verbinden met het treffen van innovatieve en 
duurzame maatregelen.  

� Het voorkomen van overstromingen en wateroverlast blijft de belangrijkste taak van het waterschap. 
Bij deze taakuitoefening verdienen maatregelen die aansluiten bij andere ruimtelijke 
ontwikkelingen, maatschappelijke wensen en die kosteneffectief zijn de voorkeur. 

� Burgers en bedrijven hebben recht op duidelijke informatie over de veiligheidsrisico’s die zij lopen 
en welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om schade te voorkomen. Daarnaast moeten zij weten 
waar de overheidszorg raakt aan de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid geboden is. 

 
2.1 De gemiddelde temperatuur in Nederland stijgt. In 2050 zal het jaargemiddelde 2 graden Celsius 

hoger zijn dan nu. Het klimaat in Nederland zal lijken op dat van het Parijs van nu. Het voorjaar en de 
winter worden veel natter. We kunnen extreme buien verwachten. En in de zomer zal er een tekort aan 
regen ontstaan. Er zal dan ook meer ruimte nodig zijn om het water op te vangen in natte periodes en 
te bergen en vast te houden zodat we dat in droge periodes weer kunnen gebruiken. De Partij van de 
Arbeid vindt dat hard doorgewerkt moet worden aan het klimaatbestendig maken van het 
watersysteem. Het waterschap moet voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water. 

 
2.2 De komende 100 jaar zal de zeespiegel naar verwachting zo’n 80 centimeter stijgen en zullen onze 

rivieren meer en meer water moeten afvoeren. De kans op overstromingen zal toenemen. De 
veiligheid van burgers en de bescherming van huis en haard staan bij de Partij van de Arbeid in het 
waterbeheer voorop. Waterschappen hebben daarbij een cruciale en steeds belangrijkere rol. Omdat 
dijken en keringen niet tot in het oneindige kunnen worden verhoogd heeft het vinden van alternatieve 
en innovatieve veiligheidsgaranties hoge prioriteit.  

 
2.3 De Partij van de Arbeid vindt dat de zwakke schakels moeten worden versterkt en er meer ruimte voor 

water moet worden gecreëerd. Waterstaatkundig vakmanschap staat daarbij voorop en er worden geen 
concessies gedaan aan het strikt noodzakelijk veiligheidsniveau. Maatregelen die aansluiten bij andere 
ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke wensen verdienen nadrukkelijk de voorkeur. 
Voorbeelden daarvan zijn meer ruimte voor natuur bij de kustversterking, multifunctioneel gebruik 
van extra robuuste dijken waar dat mogelijk is en een combinatie van waterberging en recreatie. Een 
belangrijke missie van het waterschap is om veiligheid onlosmakelijk te verbinden met duurzaamheid. 

 
2.4 Het spreekt vanzelf dat er altijd een maatschappelijk verantwoorde afweging moet worden gemaakt 

tussen kosten en baten bij het treffen van maatregelen ter voorkoming van overstromingen en 
wateroverlast. Kosteneffectieve inzet van middelen moet gecombineerd worden met duurzame en 
innovatieve oplossingen. De Partij van de Arbeid vindt dat er ter voorkoming van wateroverlast in een 
groter bebouwd gebied vaker en minder vrijblijvend en soms dwingend gekozen moet worden voor 
mogelijkheden waarbij het overtollige water tijdelijk wordt geborgen op plaatsen waar de materiële 
schade relatief beperkt is. Het waterschap treft daarbij een voorziening voor het vergoeden van schade. 

 
2.5 De Partij van de Arbeid verwacht dat waterschappen een actieve rol spelen bij het samen met andere 

overheden opstellen en actueel houden van calamiteitenplannen en bestrijdings- en evacuatieplannen. 
Een duidelijk vastgelegde positie voor het waterschap in de veiligheidsregio is daarbij vereist. 
Waterschappen oefenen hun rampenbestrijdingsorganisatie zeer frequent. Ook burgers worden daar 
intensief bij betrokken. De communicatie met burgers over calamiteiten die zich kunnen voordoen en 
mogelijkheden om schade te beperken, is voor het waterschap een kerntaak. Het moet burgers en 
bedrijven op voorhand duidelijk zijn welke risico’s zij lopen, welke eigen verantwoordelijkheid zij 
hebben om schade te voorkomen, wat zij moeten en kunnen doen bij calamiteiten en welke rechten zij 



 
 

hebben om eventuele schade vergoed te krijgen bij ernstige wateroverlast en wat in het kader van 
zelfredzaamheid van hen mag worden verwacht. 



 
 

3. De ruimte voor water 
 

� Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland moeten worden gebaseerd op de eisen die bodem, water 
en waterveiligheid stellen. 

� Ons vermogen om goede combinaties te maken tussen de kansen die water biedt en de eisen die het 
stelt is van grote bestuurlijke en economische waarde en maakt Nederland tot een aantrekkelijk 
woon- en vestigingsklimaat. 

� Het bij aanvang betrekken van de kennis en ervaring van de waterschappen bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen is noodzakelijk om risicovolle en kostbare ruimtelijke missers in de toekomst te 
voorkomen. 

� Het waterschap stelt ten behoeve van provincie en gemeenten duidelijke en vanuit het waterbeheer 
gemotiveerde kaders voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheersgebied. 

 
3.1 Met ruim 16 miljoen mensen leven we op een kleine oppervlakte in één van de rijkste landen van de 

wereld. Op die beperkte ruimte willen we steeds meer. Aan de ene kant vragen we meer ruimte terwijl 
aan de andere kant de ruimte als gevolg van de claim die water legt steeds schaarser wordt. Dat vraagt 
om een heldere prioriteitsstelling in de ruimtelijke ordening en om meervoudig ruimtegebruik. De 
Partij van de Arbeid vindt dat ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden gebaseerd op de eisen die 
bodem en water stellen en dat ze bijvoorkeur een combinatie van doelen dienen. 

 
3.2 Het landschap met zijn groenblauwe structuur is één van de belangrijkste visitekaartjes van 

Nederland. Het is in de concurrentie met andere druk bevolkte gebieden, met andere metropolen 
(Londen, Parijs, Ruhrgebied) één van de aantrekkelijke kansen voor de ontwikkeling van een 
hoogwaardig woon- en vestigingsmilieu. Juist hierop kan Nederland zich onderscheiden. De Partij van 
de Arbeid ziet het water niet als een belemmering, maar juist als een kans voor de economie. 

 
3.3 Bouwen en ontwikkelen met water is Nederlands werk. In ons land bestaat een rijke traditie in het 

vinden van goede combinaties tussen de mogelijkheden die water biedt en de eisen die het stelt. Niet 
voor niets vinden hier vele innovaties plaats op het gebied van waterbeheer. De komende jaren zullen 
veel innovatieve en creatieve oplossingen nodig zijn om onze wereld klimaatbestendig te maken. De 
waterschappen spelen in vraagstukken van duurzame ruimtelijke planning en waterstaatkundige 
innovaties al eeuwen een vooraanstaande rol. De Partij van de Arbeid vindt dit een groot goed en 
erkent het als een belangrijke bestuurlijke en economische verworvenheid. De gezamenlijke 
overheden en het bedrijfsleven moeten ontwikkeling en export van de innovaties van de watersector 
verder stimuleren. Het waterschap draagt actief bij aan innovaties door participatie in 
kennisontwikkeling, beschikbaar stellen van middelen en optreden als eerste klant van innovatieve 
producten. 

 
3.4 Het omgaan met water in de ruimtelijke ordening vraagt om het consequent toepassen van de 

lagenbenadering. De lagenbenadering gaat uit van een onderverdeling van het gebied in drie ‘lagen’: 
De ondergrond (water, bodem), de netwerklaag (infrastructuur) en de laag van het ruimtegebruik voor 
wonen, werken, landbouw en recreatie. Ruimtelijke ontwikkelingen worden daarbij gebaseerd op 
factoren als bodemgesteldheid, eisen die het watersysteem stelt en waterveiligheid. Door juiste 
locatiekeuze, het voorschrijven van een percentage open water en het hanteren van een bepaalde 
minimumhoogte voor de aanleg van woningen en bedrijven in bestemmingsplannen kunnen 
risicovolle en kostbare ruimtelijke missers worden voorkomen. De Partij van de Arbeid vindt dat de 
waterschappen bij hun ruimtelijke advisering en het treffen van inrichtingsmaatregelen geen 
concessies mogen doen aan de principes van de lagenbenadering.  

 
3.5 Om bij de ruimtelijke inrichting rekening te kunnen houden met de waterhuishouding is het van 

belang dat waterschappen hun kennis en ervaring in een vroegtijdig stadium inbrengen. De Partij van 
de Arbeid vindt dat waterschappen uit eigen beweging proactief moeten adviseren en van meet af aan 



 
 

bij planontwikkeling door provincie, gemeenten en projectontwikkelaars moeten zijn betrokken. 
Provincie en gemeenten nemen in overeenstemming met de Watertoets geen ruimtelijke maatregelen 
zonder voorafgaand overleg met het waterschap. 

 
3.6  Het waterschap stelt duidelijke en vanuit het waterbeheer gemotiveerde kaders voor de ruimtelijke 

ontwikkeling binnen het beheersgebied. Daarmee worden de provincie en gemeenten in staat gesteld 
hun ruimtelijke ontwikkeling af te stemmen op de door het waterschap gestelde kaders. Deze kaders 
zijn transparant en hebben als doel ruimtelijk ontwikkelingen te ondersteunen waar dat mogelijk is. 
De Partij van de Arbeid vindt dat het waterschap een belangrijke verantwoordelijkheid heeft bij het 
mogelijk maken van, en richting geven aan, door rijksoverheid, provincie en gemeente voorgestane 
ruimtelijke ontwikkelingen.  

 
3.7 Ruimte wordt steeds belangrijker bij het voorkomen van ernstige wateroverlast. Ruimte om water vast 

te houden of te bergen, of om water door verbreding van sloten en meandering van beken meer ruimte 
te geven. De Partij van de Arbeid verwacht dat waterschappen een actieve rol spelen bij het maken van 
ruimtelijke plannen en het verwerven van grond om veiligheid te garanderen en overlast te 
voorkomen. Het gebruik van grond voor meerdere doelen heeft daarbij de voorkeur. Indien gronden 
voor dit doel niet minnelijk zijn te verwerven zet het waterschap het instrument van onteigening in.  

 
3.8 Op sommige plaatsen is het voorkomen van overlast alleen mogelijk door pompen en gemalen steeds 

harder te laten draaien. Het aloude principe waarbij het waterpeil steeds wordt aangepast aan de 
functie leidt daarbij op een aantal plaatsen, mede door de sterk dalende bodem, tot steeds grotere 
risico’s en kosten. De Partij van de Arbeid pleit ervoor om in die gevallen de vicieuze cirkel te 
doorbreken en te kiezen voor een meer duurzame inrichting, waarbij ‘de functie het peil volgt’. Dit 
betekent dat voor delen van gebieden het huidige peil niet meer wordt verlaagd en dat de daardoor 
natter wordende gebieden worden ingericht voor opvang van water of natuur. 

 
3.9 De trits in het watersysteem vasthouden, bergen en afvoeren moet ook in het stedelijk gebied vorm 

krijgen. Bij de inrichting van de openbare ruimte kan hier door middel van herstel van natuurlijke 
beken, wadi’s, stuwen, vijvers, waterpleinen en groene daken invulling aan worden gegeven. Door 
natuurvriendelijke oevers wordt de bergingscapaciteit vergroot, de kwaliteit van het oppervlaktewater 
verbeterd en de belevingswaarde van water vergroot. Bovendien is het onderhoud van zulke oevers 
kostenbesparend. De Partij van de Arbeid vindt voldoende open en schoon water in de bebouwde 
omgeving niet alleen noodzakelijk vanuit waterbeheeroverwegingen, maar ziet water als een 
onlosmakelijk en onmisbaar deel van de publieke ruimte.  

 
3.10 Tot voor kort werd het grondwaterpeil veelal bepaald door het agrarisch grondgebruik. Om 

bodemdaling tengevolge van inklinking van veen- en kleilagen en verzilting door toenemende kwel 
mede als gevolg van de stijgende zeespiegel tegen te gaan, zullen ook de peilbesluiten moeten worden 
aangepast. Het agrarische landschap zal daardoor vooral in de lager gelegen gebieden veranderen. De 
Partij van de Arbeid kiest, waar mogelijk, voor een beperkte vernatting van veenweidegebieden met 
meer ruimte voor weidevogels en agrarisch natuurbeheer.  

 
3.11 Drijvende woningen en kassen maken in specifieke gebieden peilverhoging mogelijk, vergroten het 

bergend vermogen en het water kan worden gebruikt voor recreatieve en agrarische doeleinden. Het 
agrarisch bedrijf kan zich door middel van verbreding van de bedrijfsvoering tevens richten op de 
versterking van het open landschap dat meer rekening houdend met water, bodem en natuur wordt 
beheerd. Op deze manier kan een multifunctioneel landschap tevens een grote bijdrage aan de 
kwaliteit van de stedelijke leefomgeving geven. De Partij van de Arbeid kiest in de ruimtelijke ordening 
voor innovatieve en duurzame oplossingen in zowel het landelijk als het stedelijk gebied. 



 
 

4. Het schoonste water 
 

� Het waterschap hanteert duurzaamheidvereisten bij de vormgeving van beleid en de uitvoering van 
werken. 

� Het waterschap kiest bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water voor het hoogst haalbare 
ecologische ambitieniveau. 

� Milieu- en waterkwaliteit belastende activiteiten worden in eendrachtige samenwerking tussen 
rijksoverheid, provincie, gemeenten en waterschap aangepakt en teruggedrongen. 

� Het waterschap werkt aan een substantiële verbetering van de waterkwaliteit. Dit doet ze door het 
treffen van inrichtingsmaatregelen en verbetering van het milieurendement van de 
rioolwaterzuiveringen. 

� Zwemwater dient betrouwbaar en schoon te zijn. 
 
4.1 Het waterschap heeft intern en extern een belangrijke rol en verantwoordelijkheid om in beleid en 

maatregelen duurzaamheid na te streven. Dit betekent dat bij de vormgeving van beleid en het treffen 
van maatregelen niet uitsluitend gekeken wordt naar technische vereisten en financiële consequenties, 
maar dat ook effecten op milieu en omgeving worden meegewogen. De PvdA vindt dat het waterschap 
bij de uitvoering van eigen werken en bij de aanbesteding van projecten duurzaamheidvereisten als 
kader dient te hanteren. 

 
4.2 Met de introductie van de Europese Kaderrichtlijn Water wordt het omgevingsbeleid sterk beïnvloed 

door de gewenste waterkwaliteit. Dat betekent dat in Nederland aanzienlijke inspanningen nodig zijn 
om de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. De bescherming van ons drinkwater, de 
watervoorziening voor de landbouw, natuur en industrie wordt hiermee gediend en strategische 
voorraden worden voor de toekomst veilig gesteld. De Partij van de Arbeid vindt dat de implementatie 
van de Europese kaderrichtlijn Water hoge prioriteit in de komende bestuursperiode dient te hebben. 
De mate van succes van de kaderrichtlijn hangt in grote mate af van de Europese en nationale 
bereidheid om de belasting van het water met nutriënten, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en 
hormoonverstorende stoffen verder terug te dringen. 

 
4.3 Tegen deze achtergrond kiest De Partij van de Arbeid voor het hoogst haalbare ecologische 

ambitieniveau. Prioriteit ligt in de eerste fase bij de per waterschap aangewezen waterlichamen, de 
aanpak van het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura 2000) en de natuurgebieden die 
behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur. De robuuste natuurdoelstellingen voor deze gebieden 
moeten mede gebaseerd worden op een integrale stroomgebiedaanpak waarbij rekening wordt 
gehouden met invloed van klimaatveranderingen, zoals verdergaande verdroging. 

  
4.4 Rijksbeleid gericht op de terugdringing van vervuiling door industrie, landbouw en huishoudens wordt 

door de waterschappen actief ondersteund. Daarnaast kan door middel van gebiedsgerichte pilots en 
experimenten het nalevingsgedrag worden gestimuleerd. Ook is het waterschap verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van een uitgebreid instrumentarium van activiteiten op het gebied van natuur, water 
en landschap die de kwaliteit van het landelijk gebied verhogen. De diensten gaan verder dan waartoe 
de beheerder wettelijk is verplicht en worden meestal tegen een vergoeding uitgevoerd. Deze 
groenblauwe diensten, kunnen een compensatie zijn voor economische schade bij boeren en 
bedrijven. Daarnaast is een verbetering van de waterkwaliteit gediend met maatregelen zoals het 
instellen van mest- en spuitvrije zones. Baggeren kan in belangrijke mate bijdragen aan de ecologische 
kwaliteit van wateren. 

  
4.5 Het waterschap zet actief in op de sanering van milieubelastende overstorten van rioleringen en streeft 

een verbetering van het zuiveringsrendement tot 90% op de Regionale Zuiveringsinstallaties na. Dat 
betekent dat tot 90% van het inkomende vuil tijdens het zuiveringsproces verwijderd wordt uit het 
afvalwater. Daarnaast wordt met de aanleg van helofytenfilters, natuurlijke zuiveringsmoerassen, 



 
 

rietvelden en rietsloten een verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte water beoogd. De Partij 
van de Arbeid vindt dat het waterschap de strijd moet aanbinden met de blauwalg en maatregelen 
moet treffen te bevordering van een goede visstand. Het watersysteem en de gemalen worden, waar 
mogelijk, geschikt gemaakt voor vispasseerbaarheid. Zo verbetert de vispasseerbaarheid bijvoorbeeld 
door het weghalen van stuwen en de aanleg van verbinding tussen beken en rivieren. 

  
4.6 De maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit kunnen versterkt worden door die te combineren 

met maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van wateroverlast. Maatregelen zoals beekherstel, 
hermeandering, verbreding en verdieping van watergangen en natuurvriendelijke oevers zijn hierbij 
uitermate succesvol. Het vergroten van het zelfreinigende vermogen van vijvers, sloten en beken gaat 
goed samen met het creëren van nieuwe recreatiemogelijkheden en de verbetering van de woon- en 
leefomgeving in stedelijk gebied. 
 

4.7 De Partij van de Arbeid vindt dat er met name in de buurt van waar mensen wonen betrouwbaar en 
schoon zwemwater moet zijn. Samen met de provincie geeft het waterschap prioriteit aan beheer en 
onderhoud van aangewezen zwemwaterlocaties. Het mag niet langer voorkomen dat bij warm en bij 
uitstek geschikt zwemweer de meeste stedelijke zwemwaterlocaties wegens blauwalg en andere 
waterkwaliteitsproblemen worden gesloten. 

 
4.8 De Partij van de Arbeid vindt het van groot belang dat betrokkenheid van burgers, onderwijs en 

bedrijfsleven bij het verbeteren van de water- en omgevingskwaliteit wordt vergroot. Interactieve 
projecten waarbij verbetering van de waterkwaliteit wordt gezien als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid worden door het waterschap opgezet. Verbetering van waterkwaliteit is immers 
veel meer dan het boeken van chemische resultaten. De belevingswaarde van het water moet centraal 
staan. 
 

4.9 Waterschappen worden in toenemende mate verantwoordelijk voor de bestrijding van muskusratten 
en beverratten. Voor de PvdA staat nut en noodzaak van bestrijding niet ter discussie omdat recent 
onderzoek opnieuw heeft aangetoond dat de door ratten veroorzaakte graverij ernstige 
veiligheidsrisico’s voor dijken en keringen met zich meebrengt. Het waterschap streeft naar de meest 
diervriendelijke vangstmethode. 



 
 

5. Geld als water? 
 

� De kosten van het waterbeheer worden bij de belastingheffing zoveel mogelijk verdeeld volgens de 
principes ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ en ‘de vervuiler betaalt’. 

� Het waterschap werkt actief samen in de waterketen teneinde efficiënter te gaan werken en kosten te 
besparen. 

� De burger is gediend met gezamenlijke belastingoplegging en inning door gemeenten en 
waterschap: één fiscaal loket dus. 

� Het waterschap stelt een onafhankelijke rekenkamer(commissie) in en legt jaarlijks via een publiek 
jaarverslag verantwoording af aan de burgers. 

 
5.1 Waterbeheer is een gemeenschapszaak en valt dus onder de verantwoordelijkheid van de overheid. De 

financiering van een veilig, kwalitatief en duurzaam waterbeheer geschiedt uit publieke middelen. De 
Partij van de Arbeid vindt dat de lasten die met het waterbeheer zijn gemoeid steeds moeten worden 
afgewogen tegen het maatschappelijke rendement. Duidelijk is echter dat de kosten die zijn gemoeid 
met het voorkomen van overstromingen en wateroverlast en het verbeteren van de waterkwaliteit de 
komende jaren verder zullen stijgen. Dat betekent dat het waterschap doelgericht en efficiënt moet 
werken en dat steeds wordt gestreefd naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van de lasten. 

 
5.2 De kosten die met een effectief waterbeheer zijn gemoeid zijn niet gelijk over het land gespreid. In 

laag Nederland worden hogere kosten gemaakt voor de garantie van veiligheid. Waterveiligheid is 
echter een nationaal belang. De Partij van de Arbeid vindt dat de lasten die van burgers gevraagd 
worden voor het beschermen van Nederland tegen overstromingen gelijkmatig over het land moeten 
worden verdeeld.  

 
5.3 Als gevolg van de bestuurlijke taak- en rolverdeling tussen de overheden in het waterbeheer is ook de 

bekostiging versnipperd. Een scherpere taakverdeling tussen de overheden en een betere 
samenwerking tussen bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen verhoogt de kwaliteit en efficiency 
van het waterbeheer. De Partij van de Arbeid vindt dat het waterschap actief moet samenwerken in de 
waterketen teneinde efficiënter te gaan werken en kosten te besparen. 

 
5.4 De kostentoedelingsverordening voor de watersysteemheffing biedt de mogelijkheid om lasten over de 

categorieën belastingplichtigen te verdelen. De Partij van de Arbeid vindt dat het waterschap bij de 
belastingheffing zoveel mogelijk rekening dient te houden met de draagkracht van de 
belastingplichtigen en het profijt dat zij hebben van de waterstaatkundige maatregelen. 

 
5.5. Bij de te verwachten toenemende kosten van het waterbeheer is het van belang de totale lastendruk 

opgelegd door rijk, gemeenten en waterschappen goed in beeld te houden. De Partij van de Arbeid 
vindt dat het waterschap de maximale toegestane ruimte voor kwijtschelding van waterschapslasten 
moet bieden. Daarnaast moet door middel van het instrument van gespreide betaling, 
belastingplichtigen met betalingsproblemen zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden.  

 
5.6 De burger is gediend met duidelijkheid over de belastingoplegging. Niet gelijktijdige oplegging van 

belastingen en heffingen door gemeenten en waterschappen is inefficiënt en leidt tot een onduidelijk 
beeld van de overheid. De Partij van de Arbeid vindt dat gemeenten en waterschappen tot 
gezamenlijke en gelijktijdige belastingheffing dienen over te gaan. Communicatie over 
belastingheffing en de toepassing van kwijtschelding wordt gezamenlijk door de overheden gedaan. De 
wijze waarop burgers kwijtschelding van waterschapslasten kunnen aanvragen moet vereenvoudigd 
worden. Kortom: één fiscaal loket voor de burger. 

 
5.7 Waterschappen kunnen een onafhankelijke rekenkamer(commissie) instellen. Een moderne en dus 

transparante overheid legt zonder mitsen en maren verantwoording af over haar gevoerde beleid. De 



 
 

Partij van de Arbeid vindt daarom dat het waterschap een onafhankelijke rekenkamer-(commissie) 
moet instellen en jaarlijks door middel van een publiek jaarverslag verantwoording moet afleggen aan 
de burgers. 



 
 

6. Verantwoording 
 
Op verzoek van het partijbestuur heeft de PvdA-commissie Watermanifest in de periode januari tot en maart 
2008 een handreiking opgesteld ten behoeve van de PvdA-lijsten die in november 2008 met de 
waterschapsverkiezingen zullen meedoen. Het Watermanifest kan worden gebruikt bij de gedachtevorming 
en opstelling van de verschillende PvdA-waterschapsverkiezingsprogramma’s. Het Watermanifest is op 29 
maart 2008 aangeboden aan het partijbestuur. Op 7 april 2008 heeft het partijbestuur het manifest 
vastgesteld. Op 2 februari 2008 heeft er in Utrecht een voorbereidende discussie plaatsgevonden met de 
leden van het PvdA-Waternetwerk. 
 
De volgende leden maakten op persoonlijke titel deel uit van de commissie Watermanifest: Jan Boelhouwer, 
Geertje Karstens, Herman Linzel, Hans Oosters (voorzitter), Ellen Pot, Meinke Schouten, Lambert Verheijen 
en Wouter van Zandbrink. Het secretariaat werd verzorgd door Michael Juffermans. 
 
De commissie Watermanifest dankt de ‘meelezers’ Hugo Gastkemper, Joop Th.J. van den Berg, Piet Bijl, 
Margriet Meindertsma, Martin Engelshoven-Huls en Harry Keereweer. 
 
 
Hans Oosters, 
Bergambacht, 28 maart 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


