
  



  

   

WAT WIJ WILLEN MET WATER 
Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht 

 

Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge 

perioden de gewassen op het land niet verdrogen en de oogsten mislukken. Wij willen schoon water 

om in te zwemmen. Daarom willen wij, dat ons afvalwater goed schoon wordt gemaakt, voordat het 

weer in het oppervlaktewater terecht komt. Wij willen lekker aan de oevers uit kunnen kijken over 

het water. Die oevers moeten zowel voor onszelf als voor dieren goed toegankelijk zijn en  blijven.  

 

Dit zijn allemaal onderwerpen waar de waterschappen over gaan. De waterschappen zijn de oudste 

besturen in Nederland. Meestal zijn zij tevens het minst bekend. Zij komen pas in het nieuws als er 

iets mis gaat. Dat gebeurt gelukkig zelden. Met de veranderingen in het klimaat en de steeds grotere 

verscheidenheid aan vervuilende stoffen die in het riool terecht komen neemt de kans dat het mis 

gaat wel toe. 

 

Op 18 maart 2015 gaan de inwoners van Nederland stemmen voor de besturen van de 

waterschappen. Er zullen scherpe keuzen gemaakt moeten worden. De PvdA heeft in dit 

verkiezingsprogramma voor het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) de koers uitgezet voor de 

komende periode.  

 

De PvdA wil meer waterveiligheid 

Hevige regenval moet beter opgevangen worden om de grotere kans op overstromingen te 

voorkomen. De natuurlijke sponswerking moet - waar mogelijk - worden hersteld; zeker ook in de 

stedelijke gebieden. Vasthouden gaat voor bergen en afvoeren. 

 

De PvdA wil een realistisch waterpeil 

De PvdA onderschrijft volledig het beleid van het Rijk dat de functie van een gebied het peil zal 

moeten volgen in plaats van omgekeerd. Als boeren daarom over moeten gaan op nattere vormen 

van landbouw dan moet dat maar. Wij willen stoppen met het land verder naar beneden te pompen. 

 

De PvdA wil vervuiling bestrijden aan de bron 

Insecticiden, medicijnresten en microplastics horen niet in het oppervlaktewater thuis. Alleen tegen 

hoge kosten zijn deze verontreinigingen uit het oppervlaktewater te halen. Veel goedkoper is het om 

te voorkomen dat ze daar terecht komen.  

 

De PvdA wil dat iedereen van water kan genieten 

Water is vooral om van te genieten. Wij willen water schoon en bereikbaar houden. Water biedt ook 

verkoeling als het erg warm is. Het water dat teveel is bij hevige regenval, kan door het goed op te 

bergen gebruikt worden voor verkoeling als het juist weer erg droog en warm is. 



De PvdA wil een eerlijke verdeling van lusten en lasten 

AGV is al 17 jaar in staat om de zuiveringsheffing gelijk te houden. Dat willen wij graag zo houden. De 

PvdA is een partij, die solidair is met de mensen met een krappe beurs. Wij willen daarom een 100% 

kwijtschelding voor mensen met een minimuminkomen behouden. 

 

Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen 

Waterschap Amstel Gooi en Vecht 
 

Waterkwantiteit 

De uitdaging 

• Het waterkwantiteitbeheer is één van de kerntaken van het waterschap.  

• De ruimte is schaars en moet optimaal ingezet worden voor een variëteit aan functies. 

• Het waterbergend vermogen zal als gevolg van de ontwikkeling van het klimaat met 

zwaardere regenval en grotere droogteperioden verbeterd moeten worden. Het 

watersysteem is niet  toekomstbestendig. 

Wat wil de PvdA 

• In de Nota Ruimte wordt al aangegeven dat eerder de functie van een gebied het peil zal 

moeten volgen dan omgekeerd. De PvdA is het daarmee eens. Het klimaat noodzaakt tot 

deze keuze. Waar nodig zal de landbouw om moeten schakelen naar nattere vormen. 

• Het waterbelang wordt bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen vanaf de start daarvan 

ingebracht. De watertoets achteraf blijft noodzakelijk. Wij willen dat elke gemeente een 

structuurvisie heeft, waarin water leidend is. 

• In veengebieden moet bodemdaling en CO2 uitstoot worden tegengegaan. 

 

Waterveiligheid 

De uitdaging 

• Waterveiligheid is een onderwerp dat steeds krachtiger een plaats gaat krijgen in de 

agendering van het watermanagement.  

• Waterveiligheid wordt in steden door verdichting en verharding een steeds groter probleem. 

Wat wil de PvdA 

• Proactie heeft prioriteit boven preventie en interventie. Voorkomen is beter dan genezen. 

Wij zetten in op een aanpak van de watertaken met gebruikmaking van de natuur (zoals 

wadi's , vermindering van verharding e.d.) voordat wij infrastructurele en technische 

instrumenten inzetten zoals dijkverhoging en extra bemaling. Afstemming en samenwerking 

met anderen is daarbij noodzakelijk. 

• Met name in de stedelijke gebieden zal de sponsfunctie verbeterd worden om ook daar de 

waterveiligheid beter te kunnen garanderen en gewenst grondwaterniveau te handhaven. 

• De PvdA zet in op goed risicomanagement. Een gedegen risico-inventarisatie en adequate 

rampenbestrijdingsscenario's maken daar onderdeel van uit. 

 

Waterkwaliteit 

De uitdaging 

• In het AGV-gebied zijn de internationaal overeengekomen KRW (Kaderrichtlijn Water) 

normen opgepakt. 



• Brak water uit diepe polders verslechtert de waterkwaliteit van het afvoerende water. 

• Insecticiden, medicijnresten en microplastics vormen voor het oppervlaktewater een 

toenemend probleem. 

• Het verbeteren van de waterkwaliteit van kleine wateren (sloten) staat in nauw verband met 

de kwaliteit van de overige AGV wateren. 

Wat wil de PvdA 

• Wij nemen onze verantwoordelijkheid en eisen van alle ondertekenaars van de KRW dat ook 

zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de afgesproken Europese normstellingen. 

• Een brede kijk op waterkwaliteit is uitgangspunt en moet verankerd worden in het komende 

waterbeheerplan.  

• Gebruikers worden betrokken bij het voorkomen dat verontreinigingen met insecticiden, 

medicijnresten en microplastics in het oppervlaktewater terecht komen. AGV ontmoedigt het 

gebruik van insecticiden. 

• Wij willen een gebiedsgerichte waterkwaliteitstelling, waardoor diversiteit in biotopen 

mogelijk blijft. 

• Innovaties op het gebied van de zuivering zullen verder worden geïmplementeerd: AGV 

werkt uiterlijk in 2020 energieneutraal, terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater neemt 

toe. 

 

Waterbeleving 

De uitdaging 

• Waterbeleving werd beschouwd als een maatschappelijke neventaak van het waterschap. 

Deze taak wint met name voor de stedeling aan belang (recreatiebehoefte zoals vissen, 

kanovaren, zwemmen). 

• 'Hittestress' is een opkomend probleem in de steden. 

Wat wil de PvdA 

• Dijken bieden kansen voor aantrekkelijke fiets- en voetpaden. Wij leggen daarbij een accent 

op de landschappelijk ingepaste dijken. Natuur- en cultuurhistorische waarden blijven 

behouden of worden versterkt. 

• Waar natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd, wordt tevens zorg gedragen voor een 

blijvende bereikbaarheid van het water voor recreatie. 

• Vissen moeten zich kunnen verplaatsen om een goede habitat te vinden. Wij willen de 

vispasseerbaarheid  van de watersystemen vergroten. 

• Het versterken van het waterbergend vermogen in steden (polderdaken, waterpleinen, e.d.) 

draagt tevens bij aan de bestrijding van hittestress. 

 

Watermanagement 

De Uitdaging 

• Bij watermanagement is een groot aantal organisaties betrokken. De samenhang in de acties 

die worden ondernomen kan beter. Een voorbeeld daarvan is het Bestuurlijk Overleg Water 

in het AGV-gebied (BOWA). 

• De bestuurskracht van de waterschappen is de laatste decennia sterk verbeterd. Toch liggen 

hier kansen om een vervolgstap te maken. 

• Het waterbewustzijn bij de bewoners schiet te kort. De OESO noemt dit 'the awareness gap'.  

• Gebrek aan waterbewustzijn vergroot de waterrisico's. 



Wat wil de PvdA 

• Wij willen dat AGV als regisseur van het watermanagement het voortouw neemt om partijen 

die relevant zijn voor het waterbeheer (naast het waterschap zelf zijn dat rijk, provincies, 

gemeenten, burgers, projectontwikkelaars natuurorganisaties, recreatieschappen en het 

bedrijfsleven) gebiedsgericht samen te brengen. Wij bouwen daarbij voort op de ervaringen, 

die in het project WATERgraafsmeer en Bloemendalerpolder zijn opgedaan. 

• Via de Unie van Waterschappen zal AGV bij het rijk aandringen op verdere democratisering 

van de waterschapbesturen.. 

• Wij willen dat AGV door communicatie en door het geven van financiële prikkels sterk inzet 

op de bijdragen die bewoners kunnen leveren aan het realiseren van de 

waterschapsdoelstellingen. 

 

Lusten en lasten 

De uitdaging 

• Door efficiency binnen het waterschap en samenwerking met andere waterbeheerders 

hoefde de zuiveringsheffing al 17 jaar niet te worden verhoogd.  

• Klimaatverandering dwingt wel tot een hogere watersysteemheffing. 

• De sociaal democratische principes als 'eerlijk delen van lusten en lasten' en het voeren van 

sociaal beleid is ook voor het waterschap leidend. 

• Leidend is het principe van 'de vervuiler betaalt'.  

Wat wil de PvdA 

• Maximaal 60% van de watersysteemheffing komt voor rekening van de ingezetenen. De rest 

komt voor rekening van gebouwd, ongebouwd (landbouwgrond en wegen) en natuur. 

• Ook de komende periode zetten wij in op een gelijkblijvende zuiveringsheffing.  

• Diepe polders en sterke bodemdaling moeten niet tegen hoge maatschappelijke kosten 

worden gefaciliteerd. Agrarische en stedelijke belangen moeten zorgvuldiger tegen elkaar 

worden afgewogen. 

• Om reden van internationale solidariteit wil de PvdA het bedrag verhogen dat wij inzetten 

voor Wereldwaternet. Wij komen afspraken uit het Schoklandakkoord na. 

• De PvdA is in het kader van het sociaal beleid van AGV voor 100% kwijtschelding aan de 

ingezetenen met een minimuminkomen. De normen die de gemeenten hanteren zijn daarbij 

leidend. 

 

 


