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VERKIEZINGSPROGRAMMA'S GROOTSTE PARTIJEN DOORGELICHT

Watergoedvoor
politiek imago
Hetjaar 2000stondinhetkadervanwaterbeheer.InhetjaarvanhetderdeWereldWaterForumin
DenHaag besteeddenvelecongressen,symposiaenworkshopsvoorheteerstuitgebreidaandachtaan
waterbeheermdebredezinvanhetwoord.Deaandachtisdaarna weliswaarweerenigszinsverslapt,
maarhetonderwerptrektnogsteedsredelijkvollecongreszalen.Devraag isofnademooiewoorden
enbeloftenvandeafgelopen tweejaardedadengaanvolgen.Metdelandelijkeverkiezingenvoorde
deurverschijnendeverkiezingsprogramma's.Hoeweldeprogramma'svandeajzonderlijke politieke
partijen niethetkomenderegeringsbeleid beschrijven,ontstaatweleenindrukvandeplaatsdie
waterbeheerdekomendejarengaatinnementenopzichtevanandere'zaken'.RemcoBosma(Rijkswaterstaat),Wil/riedWissiuk(HoogheemraadschapUitwaterendeSluizen)enRene'vanderWerf
(gemeenteDelft) kekenmeteenkritischoognaardeplaatsvanwaterindeverkiezingsprogramma's
vandeachtgrootstepartijen.VandelijstFortuynontbrakeenprogramma.
Omdatdeverkiezingsprogramma'shet
uitgangspunt vormen tijdens deformatie
vanhetnieuwekabinet,zalhierindenodige
onderhandelingsruimte zijn ingebouwd.
Tijdens hetdoornemen vandeprogramma's
ismetnamegeletofhetthema waterbeheer
inzijn ruimstevormwordtvermeldenof
metditthemaookrelatieswordengelegd
naarandereonderwerpen zoalsmilieuen
ruimtelijke ordening.Daarnaast isnagegaan
ofdewateraspecten nevenschikkend danwel
onderschikkend beschreven staan.

Veiligheid,ruimte voor water
DeaanbevelingenvandeCommissie
Waterbeheer 21eeeuwzijn terugtevindenin
deprogramma'svanWD,PvdA,Groenlinks,
D66enSGP.Delaatstedriepartijengaandaarbijookinopdewatertoets.HetCDAspreekt
deverwachtinguitdatdeNederlandsebevolkingdekomende25jaarwaarschijnlijk verder
zalgroeienendatderuimteinNederlanddan
nogschaarserzalworden.Daarbijvermeldtzij
dateentoedelingmoetplaatsvindenvande
schaarseruimte,die,zoweluiteenoogpunt
vanduurzaamheidalsineconomischensociaalopzicht,verantwoord is.Opvallendisdat
hetCDAendeChristenUniezichnietuitlatenoverdeuitgangspuntenvandeCommissieWaterbeheer21eeeuw.DeChristenUnie
wilwelgrenzen stellenaandeoprukkende
bebouwing.Alsalternatievenvoordijkverzwaringdenktdepartijaancapaciteitsvergrotingvanhetrivierbed.
ZowelWD,PvdAenSGPgaaninopde
ruimte,diegegevenmoet wordenaande
rivier,waarbij deSGPbenadrukt dardoorloH j O 1 7-2002

pendeaandacht nodigblijft voordekwaliteit
vandebeschermingtegenhetwater(goede
waterkeringen blijven noodzakelijk).Het
creërenvanruimte voorderivier betekent
volgensdeSGPdateengoedeschadevergoedingsregelinggetroffen moetwordenmet
grondbezitters enlandbouwers.Hiervoor
moet meergelduitgetrokken worden.D66
wildatopenwater,rietmoerassenenextensiefbeheerdegraslanden eenwaterbergingsennaruurfunctie krijgen.Groenlinkswil
rondstedelijkegebiedenzogenaamdegroene
blauwemallen leggen,waarmeetotinde
staddoorlopendegroen-en waterpartijen

worden bedoeld.DeWD legtbijhetthema
waterbeheer prioriteiten bijdeverbetering
vanwaterbeheersing,afvoer vandeneerslag
enrisicobeleid(dijkversterking,opvang).

Grondwater en verdroging
Het themagrondwater wordt alleen
doorGroenlinks,ChristenUnieenSGP
beschreven.SGPwildeverdroging aanpakkenomdeschadeaanlandbouwen natuurgebieden tegen tegaan.Omdat nietoveral
dezelfde problemen optreden,wilzijeen
regionaledifferentiatie inhetnationale
beleidenwilzeookde grondwaterbelasting
regionaliseren.DeChristenUnieisvan
meningdatmethetoogopde bestrijding
vanverdroging,dewinningen vangrondwatervoorlaagwaardige toepassingen moeten
worden teruggedrongen. Medevanwegede
grondwaterproblematiek moetvolgensde
Christen Uniedeoverheidprioriteitgeven
aanhetrealiseren vaneen integraalenduurzaamwarerbeheer.Groenlinksschrijft datde
helft vandenatuurgebieden isverdroogd
doordegrondwaterpeilverlaging voorde
landbouw endatalsoplossinggebiedsvreemdwaterwordt ingelaten.Deaanpak
vandeverdrogingwilGroenlinks intensiverendoorherdefiniëren vaneen helderdere
raakverdelingtussengemeente, waterschap
enprovincieenherverhogenvandegrondwaterbelastingenvoorde waterwinning
voordelandbouw (besproeiing).Dewaterconsumptiedoorparticulieren wilGroenlinkstemperen doorinvoeringvanhet
waterspoor (zuiveringsheffing afhankelijk
vandrinkwatergebruik).

Welkewateronderwerpen bevattedeverkiezingsprogramma's voordegemeenteraadsverkiezingenvan6maartj.1.indewaterrijkestedenAmsterdam,Delft enRotterdam?
InAmsterdambestedenalleenD66enGroenlinksuitgebreidaandachtaanhetthema'water'.
Deoverigepartijen beperkenzichtothetbrederethema'milieu'ofdoenalleenuitlatingen
oververvoeroverwater.
InDelft wordendoormeerderepartijenzowelkwantitatievealskwalitatieveaspectenvan
waterbesprokenindediverseprogramma'senwordenookdemogelijkheden vanwaterbergingenafvoervermeld.Opvallendisdatvierpartijenookcreatievereideeëninhunprogramma'shebbenopgenomen,zoalswaterwoningeneneengecombineerdefunctie vanwaterbergingeneenroeibaan.
IndeRotterdamseprogramma'swordtaandachtbesteedaanvervoeroverwater,wateroverlast,hetvoorkomenvanoppervlaktewater-verontreinigingennatuurlijkeoevers.
Resumerend kangesteldwordendatinAmsterdamenRotterdamhetthema waterdoorde
meestepartijen onderschikkend isbeschreven,inDelft ishetthemanevenschikkendbeschreven.Delokalepartijprogramma's zijn voorhetthemawatergeenafgeleidevandelandelijke
programma's.Afhankelijk vandelokaleproblemenenmogelijkheden wordtmeerofminder
aandachtbesteedaanhetthema.

Duurzaamheid
DePvdAbeschrijft het thema klimaatveranderingmeteenrelatienaarzeespiegelstijging endedaarbij behorenderisico'svoor
delagelandenzoalsNederland,endeverspillingvanwater.Groenlinks isvan
meningdatdeverantwoordelijkheid voor
het probleemvandestijgende zeespiegel
wordtontlopen doordezegeneratie.DeWD
beschrijft datmethetmilieu enklimaatop
demeestzorgvuldigemanier moer worden
omgegaan ensteltdaarbij datalleen feiten
enresultaten tellen.DeWD vindtdat het
milieubeleid moetgetuigen vanrealisme.
Schaarsteenvervuilingmoeten in prijzen
zijn vertaald,dit beïnvloedt hetgedragen
stimuleert ondernemerschap eninnovatie.
DeChristen Uniewildatde milieukosten
vanproducren endiensten zoveel mogelijk
indekostprijs worden doorberekend.

Scheepvaart en onderwaterbodems
Groenlinks wildegroeivanhet vrachtvervoeroverwaterverderstimuleren met
behulpvaneen waterweg-investeringsprogramma.DeSGP isdeenigepartij diehet
onderwerp saneringvandewaterbodems in
haarprogramma vermeldenvindt dat hiervoormeergeldzoumoeten wordengereserveerd.

Bestuurlijke vernieuwing
DeWD zoektnaastdeprincipesvande
CommissieWaterbeheer 21eeeuw,deoplossingineenduidelijke planning met heldere
(tussen)doelen dienoodzakelijk isvoor effectievesamenwerking tussenalle bestuurlijke
niveaus metdaarbij eenduidelijke afbakeningvanverantwoordelijkheden en

bevoegdheden.De verantwoordelijkheid
voorderegionalewatersystemen ligtvolgensdeWD ineersteinstantie bijderegio's
zelf.Samenwerking tussenderegio'sisde
gewensteaanpakdaarwaar watersystemen
deregio'soverstijgen. DeWD wildatop
rijksniveau deverantwoordelijkheden bij
éénminister(ie) wordengelegdendatde
provinciesdeleidingmoeten nemen bijde
regionaleplanning.DeSGPvindt datNederlandzijn krachten moetbundelen ommeer
werktemaken vande internarionale
stroomgebieden.Voorkomen moet worden
datonvoldoendemaatregelen inhet buitenlandleiden toteentehogewaterstand in
Nederland oftotverslechtering vande
waterkwalireir.
DeSGPvindrdatdewaterschappen een
belangrijke rolspelen inherwaterbeleid en
datdatzomoetzoblijven.Kerntakenvan
waterschappen zijn volgenshaarhetzorgen
vooreengoedewaterkeringengoed kwantiteits-enkwaliteitsbeheer.Dewaterschappen
moetendan ookvoldoendemiddelen krijgen
omdezetakengoeduit tevoeren.Daarbij is
vanbelangdathetfunctionele karaktervan
dewaterschappen gewaarborgd wordt.Een
belangrijk aandachtspunt voorwaterschappenmoetdekomendejaren dewaterketen
(kwaliteit)enhetwatersysteem (kwantiteit)
zijn.Samenwerking metgemeenten en
drinkwarerbedrijven kanervoorzorgen dat
waterbeleid integraalgevoerd kan worden.
DeChristenUnieisvanmeningdat ruimtelijkebeslissingen dienen tewordengenomenopeenbestuurlijk niveaudat aansluit
bij hetschaalniveau vanderuimtelijke functie.Daartoedient iederebestuurslaag te
beschikkenovereenpassend werrelijk instrumentarium. Inhetruimtelijk beleid

Depolitiekepartijenbeseffendatmenruimtevoorwaternoodzakelijkisomwateroverlasttebeperken(foto:Hu^oJammJ.

moetgekozen worden vooreigen verantwoordelijkheid ensamenwerking waar het
kanenvoorkrachtig overheidsingrijpen
waarhetmoet.D66bepleitdetotstandkomingvaneenintegralewaterwet, waarmee
zowelwaterkwaliteit als waterkwantiteit
geregeldkan worden.

Conclusie
Hoewelwarerbeheer indemeesteprogramma's isterugtevinden,ontbreken echtekwalitatieveuitspraken.Geziendeaandachtdiewaterbeheer in 2000en2001heeft
gekregen,ookinrelatiemetdemogelijke
klimaatverandering,zoudenvoordediverse
thema's nu deechtekeuzesgemaakt moeten
worden.Dethema'svandeCommissie
Waterbeheer 21eeeuwkomenindemeesre
programma's inéénofanderevorm terug.
Dit isechtergeennieuwevisie,omdat deze
thema's indeafgelopen periodealtot uitvoeringzijngebracht.Ookvandeinvoeting
vandeEuropeseKaderrichtlijn Waterende
daarvoorbenodigde stroomgebiedbenaderingmagenigeffecr verwachtworden.De
partijen hebbenditonderwerp nietin hun
programma opgenomen, terwijljuist aan
hetgedachtegoed 'vasthouden, bergen,
afvoeren' eeninrernationaledimensiegegevenzoumoeten worden,omdat Nederland
onmogelijk deretentiekanverzorgen van
hetvoorliggende (deel)srroomgebied.Ookde
aanpakvandediffuse bronnenproblematiek
ontbreekt indeprogramma's terwijl hiermeenueenomslagwordtgemaakt in het
emissiebeheer.
Deprogramma's blaken nietvannieuwe
enambitieuze voorstellen.Slechtséén partij
bepleitdeinvoeringvaneenintegralewaterwetgeving.Geconstateerd kanworden dat
het thema waterinmiddels weleen politiek
item is;parrijen lijken echternogde mening
toegedaandataandacht aandit thema niet
nadrukkelijk leidt toteenpositiever politiek
imago.Delandelijke politiekzou sturend
moetenzijnvoordelokaleoverheden.Inde
partijprogramma's zoudierolalzichtbaar
moetenzijn.Degescreende programma's
hebbendaarvoor nogteweinig inhoud.
Meerbevlogendeskundigen zouden betrokkenmoerenworden bijhetopstellen vande
partijprogramma's. ^
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