
Water is van ons allemaal

Water wordt steeds belangrijker voor onze samenleving. Niet alleen voor landbouw en natuur. Ons
oppervlaktewater en de rivieren en beken hebben invloed op ons wonen, werken en recreëren.
Beheer van oppervlaktewater is daarom een breed maatschappelijk belang. De PvdA staat voor de
belangen van burgers en bedrijven, zeker ook in de buurt van de rivieren en beken. Maar wij staan
uiteraard ook voor solidariteit. Ons Waterschap Rijn en IJssel dient voor alle burgers, bedrijven en
andere organisaties in ons gebied herkenbaar en toegankelijk te zijn. Het moet samenwerken met
gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties, waarbij het waterschap niet moet schromen
soms initiatief te nemen. Wij zijn ook voor duurzaam waterbeheer. Werkzaamheden gericht op
veiligheid, op beheer van oppervlaktewater, op reiniging van rioolwater en op recreatie dienen op
duurzame wijze te worden uitgevoerd.

Veiligheid. Gevaar en overlast van water moeten tot een minimum worden beperkt. We zullen werken
aan verbeteringen van dijken, aan voldoende doorstroming van water en aan doeltreffende vormen
van waterberging.

Waterbeheer. De verwachting is dat er de komende jaren meer pieken in regenval zullen komen. Dit
vraagt om nieuwe mogelijkheden om water langer vast te houden, tijdelijk te bergen en gedoseerd af
te voeren. De gebieden langs Berkel, Baakse Beek en Slinger kunnen hiervoor op eenvoudige wijze
opnieuw worden ingericht. Gebruikers van gronden zullen daarvoor gebieden moeten afstaan. Ruilen
van grond via een grondbank kan daarbij een belangrijk instrument zijn.
Ook in wijken in steden en dorpen kan water langer worden vastgehouden. De PvdA vindt dat het
waterschap gemeenten daarbij kan en moet ondersteunen. Het is een natuurlijker, een duurzamer
oplossing en is op termijn ook goedkoper dan afvoeren via riolering.

Schoon oppervlaktewater. De PvdA vindt, uit oogpunt van milieu en leefbaarheid van ons gebied, de
zorg voor schoon oppervlaktewater een belangrijke taak van ons waterschap. De PvdA vindt daarom
dat het waterschap veel inzet moet blijven leveren voor vermindering van afvalwater en voor zuivering
van afvalwater. Met als uiteindelijk doel schone sloten en beken.

Schone energie. Door gebruik te maken van waterkracht voor energieopwekking kan het waterschap
een steentje bijdragen aan de klimaatontwikkeling.

Recreatie. Zwemmen in de Oude IJssel en Berkel en in beken moet weer mogelijk worden. Verder wil
de PvdA watergangen toegankelijk en meer beleefbaar maken. Zowel voor wandelaars, fietsers,
toervaarders, hengelsporters als voor bewoners van ons gebied. Ook is de PvdA voor het bevaarbaar
houden van de Oude IJssel voor recreatie- en beroepsvaart.

Bewustwording. Voor de PvdA is bewust omgaan met water belangrijk. Daarom zet de PvdA in op
voorlichting en onderwijs over water, voor jong en oud. We moeten daarbij ook meer gebruik maken
van het Watermuseum in Arnhem en van mogelijkheden bij de Sluis de Pol in Gaanderen en de
Waterzuivering in Etten.

Geld. De zorg voor ons oppervlaktewater mag best wat kosten. Maar de lasten voor burgers en
bedrijven moeten wel redelijk en draagbaar blijven. Voor financiering wil de PvdA dat ons waterscahp
in de eerste plaats middelen probeert te verwerven bij de EU, het Rijk en de provincies. Wij zijn
uiteraard voor een rechtvaardige verdeling van de kosten, waarbij de sterkste schouders de zwaarste
lasten dragen. Wij zijn ook voor kwijtschelding van het gebruikersdeel voor burgers en bedrijven die
het niet zo breed hebben.

De PvdA staat voor samen werken en samenwerken aan het waterbeheer, want water is van ons
allemaal!


