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Nederland, land van wind en water
Door de eeuwen heen hebben vooral boeren en grondbezitters zich ontfermd over het water. Zij waren

verenigd in 3500 waterschapjes en hielden zich dagelijks bezig met het van het land houden van het water, om

er te kunnen boeren. Anno 2008 telt Nederland nog 26 waterschappen, met een takenpakket dat veel

omvangrijker is dan water van het erf houden. Het waterschap werkt aan een totaal waterbeheer en werkt

daarbij samen met de landbouwsector, het bedrijfsleven, natuurorganisaties, betrokken burgers en andere

overheden. De toekomst biedt minstens zoveel uitdagingen als het verleden. Uitdagingen die vragen om

overleg en maatwerk met oog en oor voor de uiteenlopende belangen.

De Partij van de Arbeid is voorstander van een voor de burgers herkenbaar en toegankelijk waterschap. De

functionaliteit van het waterschap (waterbeheer en waterkwaliteitsbeheer) zullen wij als primair uitgangspunt

hanteren. Binnen het waterschapsbestuur zullen wij voorts werken vanuit ons gedachtegoed het SAMEN te

willen doen, met oog voor SOCIALE aspecten, gericht op een duurzaam watersysteem waarbij behoud van de

kwaliteit en de kwantiteit aan de orde zijn en waarbij de veiligheid van de ingelanden voorop staat.

De context: Samen staan we sterk
Het waterschap Rijn & IJssel heeft binnen haar gebied de zorg voor 3500 kilometer watergangen, die goed

moeten worden onderhouden en duurzaam moeten worden ingericht. Voor een duurzaam en integraal beleid

dat breed gedragen wordt, is samenwerking met diverse partijen van groot belang. Het verzorgingsgebied van

ons waterschap herbergt bijvoorbeeld ook vele cultuurhistorische kunstwerken. Die willen wij zo goed als

mogelijk beschermen, in samenwerking met derden.

De Partij van de Arbeid wil dat de burgers bij het waterschapsbeleid een cruciale rol krijgen. Onze

waterschapsbestuurders gaan graag met betrokkenen in overleg en zijn voorstander van inspraak in de plannen

voor duurzaam waterbeheer.

Wij vinden het belangrijk dat ook het waterschap betrokken is bij het maken van plannen op gebied van

ruimtelijke ordening en natuur-, industrie- en landbouwontwikkeling. Uitgangspunt is daarbij dat het

watersysteem in kwalitatieve en kwantitatieve zin niet negatief wordt beïnvloed. Het bouwen van huizen en

bedrijven in een ‘waterputje’, een gebied dat vaak onder water staat, is naar onze mening bijvoorbeeld niet

meer van deze tijd. Ons beleid zal gericht zijn op duurzaamheid voor zowel landbouw als natuur, maar wij

houden daarbij wel zo goed mogelijk rekening met de verschillende andere belangen. De economische

belangen kunnen naar onze opvatting bijvoorbeeld beschermd kunnen worden als het waterschap de

beschikking heeft over kavels. Niet om in grond te handelen, of de marktwaarde van de grond op te drijven,

maar om bijvoorbeeld boeren te compenseren met grond als dat nodig is voor het uitvoeren van integrale

projecten.

De dijken: Rustig slapen
De regen valt met bakken uit de lucht, veel meer dan vroeger. Regenpieken die afgewisseld worden met meer

droge periodes zullen meer regelmaat zijn dan uitzondering. Ons klimaat verandert!

Het waterschap moet het waterbeheer hierop inrichten. In het waterschap Rijn & IJssel ligt 140 kilometer dijk

die door het waterschap onderhouden en beheerd wordt. Deze dijken moeten op de toekomst voorbereid zijn.

Als het gaat om veiligheid vindt de Partij van de Arbeid dat solidariteit centraal moet staan. Vanuit dat

uitgangspunt vinden wij dat de investeringen die hiervoor nodig zijn uit de algemene middelen van het Rijk

betaald moeten worden.
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Het is niet ondenkbaar dat het Rijk andere prioriteiten stelt bij het toekennen van middelen, en er bewust voor

kiest om enige veiligheidsrisico’s te nemen. De Partij van de Arbeid vindt echter dat de veiligheid van burgers

altijd op de eerste plaats moet komen. Als er investeringen nodig zijn om deze veiligheid te garanderen, dan

zullen wij deze zo nodig voorfinancieren, om daarna een financiële claim bij de rijksoverheid neer te leggen. De

Partij van de Arbeid geeft dus, uiteraard tegen een verantwoorde prijs, de allereerste prioriteit aan de

veiligheid van de burgers.

Kwantiteit: Twee emmertjes water halen
De zomers worden droger, de winters worden natter en gedurende het jaar komen er regelmatig regenpieken

voor. Het is steeds weer schipperen om het juiste evenwicht te vinden tussen te hoog en te laag water. De

Partij van de Arbeid kiest daarbij voor duurzame en integrale oplossingen, met als uitgangspunt ‘vasthouden,

bergen en afvoeren’.

Binnen ons werkgebied zijn diverse gebieden geschikt om ingericht te worden als bergingsgebied voor

overtollig water op piekmomenten. Dit kan bijvoorbeeld langs de Berkel, de Slinge, de Baakse Beek en de

Veengoot. Maar ook ons bekenstelsel leent zich ervoor om, meer dan tot nu toe het geval is, water te bergen in

plaats van direct af te voeren.

Het handhaven van de waterpeilen door gemalen, stuwen en sluizen staat in dienst van de verschillende

belangen, zoals natuur, landbouw en bebouwde terreinen. Economie, natuur en veiligheid zullen niet altijd

vlekkeloos op elkaar aansluiten. Het vergt tact, inzicht, communicatie en maatwerk om de doelen te kunnen

bereiken. Het juiste emmertje water op de juiste plek, daar streven we naar.

Kwaliteit: Water bij de wijn
Zwemmen in de Oude IJssel of de Berkel was vroeger heel gewoon. Wat zou het mooi zijn als dat weer zou

kunnen!

Wij streven naar schoon en gezond water, met een goede ecologische en chemische samenstelling. Dat willen

niet alleen wij, maar dit streven is ook vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Hierin wordt

voorgeschreven welke doelen er door het waterschap op gebied van waterkwaliteit behaald moeten worden.

Om deze doelen te bereiken wil de Partij van de Arbeid, samen met andere belanghebbende partijen, op zoek

gaan naar oplossingen die goed bij ons gebied passen. Natuurlijk letten we daarbij op de kosten, maar goede

waterkwaliteit heeft een prijskaartje. Van alle partijen mag dan ook verwacht worden dat zij water bij de wijn

doen.

Een ander aspect van waterkwaliteit is het beheer van riolen. Het waterschap ondersteunt de gemeenten

daarbij en maakt voor een half miljoen inwoners en voor 18.000 bedrijven het afvalwater schoon in 14

rioolzuiveringsinstallaties. Een integraal beleid, waarbij in samenspraak met andere instanties de hele keten

van drinkwater, riolering en waterzuivering beheerd en onderhouden wordt, kan de maatschappelijke kosten

beperken. De Partij voor de Arbeid zal steeds naar innovatieve afvoer- en zuiveringsmethodieken zoeken om

zowel economische als milieutechnische voordelen te behalen. Hierbij kan ook gedacht worden aan

mogelijkheden voor het opwekken van waterkracht met behulp van onze systemen. Wij zijn voor het oprichten

van een innovatiefonds om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in het ontwikkelen van duurzame

en milieutechnisch en economisch verantwoorde installaties.

Recreatie: De paden op, de lanen in
Het waterschap Rijn & IJssel is een prachtig gebied. Naast de 3500 kilometer watergangen is er ook een

veelheid aan wandel- en fietspaden. Dit biedt uigebreide recreatiemogelijkheden voor diverse groepen
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recreanten: pleziervaarders, hengelsporters, fietsers en wandelaars. In samenwerking met

recreatieorganisaties zal de Partij van de Arbeid bevorderen dat zij van ons gebied kunnen genieten, met

respect voor andermans eigendommen en de mooie natuur. Daarbij houden we uiteraard ook rekening met

toegankelijkheid voor gehandicapten.

Waar mogelijk kiest de Partij van de Arbeid ook op gebied van recreatie voor integrale oplossingen. De

projecten Oude IJssel en de Berkel zijn hier voorbeelden van. In die gebieden gaan recreatie in de vorm van

varen, vissen, wandelen en fietsen samen met ecologische verbindingszones. De omgeving rondom Sluis de Pol

in Gaanderen biedt mogelijkheden om educatieve, functionele en recreatieve functies samen te brengen in een

klein gebied. Het is bij uitstek een locatie om niet alleen scholen en instellingen, maar ook wandelaars voor te

lichten over de activiteiten van het waterschap. Een eerste stap daarbij kan volgens de Partij van de Arbeid zijn

het Pieterpad langs deze locatie te laten lopen, zodat wandelaars kunnen genieten van de omgeving en er

tegelijkertijd kennis op kunnen doen.

Het waterschap zorgt voor het bevaarbaar houden van de Oude IJssel voor de binnenvaart van Doesburg tot

Doetinchem. Het traject van Doetinchem tot en met Ulft is geschikt voor de pleziervaart. De Partij van de

Arbeid wil zorg dragen voor een doorvaarbare Oude IJssel als blauwe ader door het landschap, waarbij

beroeps- en pleziervaart als vanzelf in elkaar overlopen. Dit houdt niet op bij de Duitse grens. Wij zullen ons

inzetten om in samenwerking met onze buren de mogelijkheden te onderzoeken om grensoverschrijdende

recreatieve waterprojecten op te zetten, waarbij organisaties zowel inhoudelijk als financieel betrokken zijn.

Recreatie hoef je niet altijd ver te zoeken. De beleving van water in de directe woonomgeving is voor veel

mensen al recreatie op zich. Wij willen er dan ook, samen met de gemeenten, voor zorgen dat het water

teruggebracht wordt naar de woonwijken.

Educatie: Jong geleerd is oud gedaan
Hoewel water een hot thema is, weten nog maar weinig burgers wat het waterschap nou precies is en doet.

Daar ligt volgens de PvdA een schone taak! Hierboven beschreven wij al dat er mooie combinaties te maken

zijn van educatie en recreatie. Er zijn in ons gebied verschillende locaties die erg geschikt zijn voor het

ontplooien van educatieve activiteiten. We noemden al de locatie rond stuwcomplex Sluis de Pol, maar ook de

waterzuivering in Etten is zeer geschikt om uit te groeien tot educatief centrum. Het gebied rond de Berkel

leent zich ook uitstekend voor educatieve activiteiten.

Het Watermuseum in Arnhem levert een belangrijke bijdrage in het voorlichten van het publiek over de

werkzaamheden van het waterschap. Dit museum verdient dan ook onze ondersteuning.

Omdat de Partij van de Arbeid de educatieve taak van het waterschap een erg belangrijke vindt, zijn wij er

voorstander van om een kadernota voor educatief beleid op te stellen. Dit beleid moet een gedegen financiële

basis krijgen, onder andere door gebruik te maken van subsidiemogelijkheden.

Internationaal beleid: Over de grenzen heen
In Nederland is een werkend toilet vanzelfsprekend, maar in veel gebieden in de wereld, zelfs nog in delen van

Europa, is dat niet het geval. Onderdeel van de door de Verenigde Naties geformuleerde

millenniumdoelstellingen is het zorgen dat iedereen schoon drinkwater heeft. In samenwerking met de Unie

van Waterschappen kunnen wij daar een bijdrage aan leveren. De Partij van de Arbeid wil met het inzetten van

onze kennis en kunde op gebied van water helpen bij het realiseren van sanitaire en drinkwatervoorzieningen

in gebieden die dat nu nog ontberen.
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Internationale samenwerking kan ook dichter bij huis gezocht worden: ons gebied grenst immers aan

Duitsland. Het stroomgebied Rijn Oost, waar het waterschap Rijn & IJssel onder valt, herbergt de

grensoverschrijdende rivieren de Slinge, de Berkel en de Oude IJssel. Bijvoorbeeld in verband met de Europese

Kaderrichtlijn Water, zullen we in de toekomst veel meer gaan werken met plannen die het hele stroomgebied

van deze rivieren omvatten. Intensieve samenwerking en een goede relatie met onze oosterburen wordt dan

ook steeds belangrijker. De Partij van de Arbeid zal zich hiervoor inzetten.

Financiën: Elke euro is er één
Net als vele burgers en bedrijven, moet ook het waterschap op de kleintjes letten. De zorg voor het water zal

de komende jaren veel geld gaan kosten. Steeds zal de afweging gemaakt moeten worden of een investering

verantwoord is en zal onderzocht worden of er subsidiemogelijkheden zijn. In de Perspectieven Nota

Waterschap Rijn & IJssel, de conceptbegroting van het waterschap, zal als het aan de Partij van de Arbeid ligt,

met zorg en aandacht gezocht worden naar een balans tussen uitvoering en geld, zonder daarbij de ambitie uit

het oog te verliezen.

Belangrijke financierders van het waterschap zijn burgers en bedrijven, die in de vorm van waterschapslasten

hun bijdrage leveren. De optelsom van verschillende lasten kan voor sommigen van hen te groot worden: niet

alle schouders kunnen dezelfde lasten dragen. De Partij van de Arbeid zal zich inspannen om de lasten voor

burgers en bedrijven draagbaar te houden. Wij vinden dat daar ook een goed kwijtscheldingsbeleid voor het

gebruikersdeel van de aanslag bij hoort. Niet alleen voor de traditionele groep burgers, maar ook voor

ondernemers en landbouwers met een beperkt of negatief inkomen. Om dit te realiseren zal volgens ons

samengewerkt moeten worden met de gemeenten. Wij zijn er voor om in samenwerking met de gemeenten

een Kadernota op te stellen die een dergelijk beleid mogelijk maakt.

Om de kosten voor burgers en bedrijven binnen de perken te houden vindt de Partij van de Arbeid zoveel

mogelijk gezocht moet worden naar subsidiegelden. Projectsubsidies die Europa, het Rijk en de provincies

beschikbaar stellen zullen wat ons betreft gekoppeld moeten worden aan onze waterprojecten. Daarnaast

zullen wij onderzoek bevorderen naar energiebesparende maatregelen en naar kostenbesparende

mogelijkheden van het gebruik van water-, wind- en zonne-energie.


