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WAT WIL DE
WATERSECTOR
VAN EEN NIEUW
KABINET?
EN GAAT DAT NA
DE VERKIEZINGEN
OOK GEBEUREN?
Tekst Hans Oerlemans
Beeld Robin Utrecht / Hollandse Hoogte, iStockphoto
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ACHTERGROND

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Als de watersector mocht
meeschrijven aan het nieuwe regeerakkoord, wat komt er dan in te staan? Er ligt
een zware en hoogst urgente opgave, vinden de koepels in de watersector. Het
goede nieuws is dat de politiek dit – in grote lijnen – erkent, van rechts tot links.

H

ans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen verwacht veel van het
nieuwe kabinet: “Als je ziet hoe snel de negatieve gevolgen van klimaatverandering nu merkbaar worden, dan moet het kabinet wel met extra maatregelen en
middelen komen. Anders halen we de doelen van het Klimaatakkoord nooit. Dit
is een nationale opgave waar de waterschappen regionaal aan werken samen
met gemeenten en provincies. Binnenkort komen we met een gezamenlijke investerings
agenda voor het nieuwe kabinet. Het Rijk moet zorgen voor het nationale kader en ons armslag geven.”
NAAR DE BRON
De waterschappen willen in 2025 volledig klimaatneutraal opereren. Dat kan onder meer
door bij de rioolwaterzuivering biogas, warmte, fosfaat en andere grondstoffen terug te winnen. “Maar dan moet het wel mogelijk zijn die producten af te zetten. Nu zijn er nog te vaak
juridische en fiscale belemmeringen. De BTW-plicht en vennootschapsbelasting zetten een
rem op samenwerking met externe partijen aan maatschappelijke opgaven. Fiscale regels
zouden dit juist moeten stimuleren”, vindt Oosters.
Waterkwaliteit is een ander urgent thema. In 2027 moet Nederland aan de doelen van de
Europese Kaderrichtlijn Water voldoen. “Dat lijkt misschien nog ver weg, maar je moet nu
maatregelen nemen om op termijn de positieve effecten te kunnen meten. Het is niet een
kwestie van simpelweg de knop omzetten. We ervaren regionaal veel hindernissen om echt
een slag te kunnen maken.” >
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“Stop vervuiling bij de bron, daar begint het mee. Wat niet in
het water komt, hoeven wij er niet uit te halen. Het nieuwe
kabinet moet hierover harde en te handhaven afspraken
maken met de agrarische sector en de industrie. Kijk bijvoorbeeld naar de kwestie van medicijnresten in het oppervlaktewater. Wij vinden dat de farmaceutische industrie hier
een verantwoordelijkheid heeft en actief moet werken aan
preventie.”
Hans Oosters is optimistisch over de kans op een sterke
watercomponent in het nieuwe regeerakkoord. “De meeste
partijen benadrukken de urgentie van klimaatadaptatie,
energie
transitie en circulaire economie. Ook lees je in
partijprogramma’s aansporingen om meer tempo te maken
met de verbetering van de waterkwaliteit. Verder ligt er in de
Tweede Kamer een initiatief-Klimaatwet waarin de d
 oelen
voor het klimaatbeleid worden vastgelegd. Dat zijn allemaal
positieve signalen. Als partijen het ergens over eens kunnen
worden, dan moet het wel dit dossier zijn, dat bepalend is
voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Laten
de informateurs hiermee beginnen.”
ILLEGALE LOZINGEN
Ook Vewin, de brancheorganisatie van drinkwaterbedrijven,
kijkt met spanning uit naar de kabinetsformatie. Volgens

plaatsvervangend directeur Arjen Frentz loopt Nederland
achter de feiten aan en is een ‘stevige impuls’ nodig voor
schoon grond- en oppervlaktewater.
“De doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn nog
lang niet in zicht. Bovendien doen zich ook nu nog regelmatig ernstige incidenten voor. De illegale lozing van pyrazool
in de Maas in Zuid-Limburg zorgde ervoor dat drinkwaterbedrijven in 2015 maandenlang geen water uit de rivier konden gebruiken. Helaas is dit geen uitzondering.”
Als het nieuwe kabinet waterkwaliteit serieus neemt, dan
moet zwaar worden ingezet op de aanpak van de vier grootste bedreigingen: overbemesting, gewasbeschermingsmiddelen, industriële stoffen en medicijnresten. Frentz:
“Op 
initiatief van minister Schultz is eind vorig jaar de
Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater gesloten. Een

stap in de goede richting. Verder heeft Schultz beloofd het
drinkwaterbelang te borgen in de uitvoeringsregeling van de
Omgevingswet. We zullen haar opvolger op dit punt scherp
blijven volgen.”
Vindt Vewin dat politieke partijen in hun programma’s voldoende aandacht aan de waterkwali
teit besteden? “We
zien dat enkele partijen daarover concrete voorstellen doen
zoals D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij
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WAT STAAT IN DE VERKIEZINGSPROGRAMMA’S?
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voor de Dieren. Zo wil de PvdA s chadelijke gewasbeschermingsmiddelen verbieden en wil D66 iedere p
roducent
verantwoordelijk stellen voor het eigen afval. Wie niets doet
aan hergebruik, moet voor de maatschappelijke 
kosten
opdraaien, vindt D66. Waterkwaliteit zou hoog op de politieke agenda moeten staan. Het is een thema dat alle
Nederlanders in gelijke mate aangaat.”
Als laatste punt noemt Arjen Frentz de uiterst traag verlopende afschaffing van de precariobelasting. “Vewin vindt
het onacceptabel dat gemeenten nog tien jaar lang deze
ondoorzichtige belasting op ondergrondse leidingen mogen
heffen. Onze klanten worden gebruikt om via een omweg
gaten in de begroting van gemeenten te dichten. Bovendien
hebben door een aanpassing van het wetsvoorstel nog eens
125 gemeenten op de valreep deze precarioheffing kunnen
invoeren. Het nieuwe kabinet moet dit zo snel mogelijk
repareren.”
WATER VOOR DE INDUSTRIE
Roy Tummers is directeur Water van de VEMW, de vereniging van zakelijke gebruikers van water, gas en elektriciteit.
Ook hij heeft een agenda voor het nieuwe kabinet, maar wel
vanuit een iets ander perspectief. Hij maakt zich zorgen over
de aantrekkelijkheid van Nederland voor waterafhankelijke

bedrijven. “Water is een cruciale vestigingsfactor. Het kabinet moet actief inzetten op versterking van de concurrentie
positie van waterafhankelijke bedrijfstakken. Bedrijven
moeten ruimere mogelijkheden krijgen om duurzaam met
water te ondernemen.”
Dat kan volgens Tummers als maximaal wordt ingezet op
doelmatiger waterbeheer en op meer ruimte voor innovaties. “Wij schatten in dat besparingen mogelijk zijn tot
circa 1 miljard euro per jaar. Als dit wordt verzilverd, blijft
het waterbeheer ook in de toekomst betaalbaar. B
 esparen
kan onder meer door waterzuiveringen voortvarend om
te b
ouwen tot energie- en grondstoffenfabriek en door
hemelwater buiten de rioolwaterzuiveringen te houden.
Verder is er winst te boeken met nieuwe technologieën voor
waterzuivering en databeheer. Het kabinet moet dit actief
stimuleren.”
Tot slot noemt Tummers het veiligstellen van de zoetwater
voorziening voor bedrijven. “We zien dit steeds meer gevaar lopen met het toenemen van extreem droge en hete
periodes. De schade is enorm als bedrijven stil komen te
liggen door gebrek aan zoetwater. De politiek heeft daar
weinig oog voor.” |
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