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Drs. Barbara Visser (1977) werkte eerder on

der andere bij de FIOD en als business con

sultant lokale overheid bij Atos Consulting. 

Vanaf 20 september 2012 is ze voor de VVD 

lid van de Tweede Kamer. In die functie 

bracht ze onlangs een werkbezoek aan de 

productielocatie Andijk van PWN, waarbij 

enkele actuele onderwerpen aan de orde 

kwamen. Zo pleitte PWNdirecteur Martien 

den Blanken voor maatregelen om ervoor te 

zorgen dat ons drinkwater gezond en schoon 

blijft. Uit de jaarlijkse RIVMrapportage 

blijkt dat de kwaliteit van het Nederlandse 

drinkwater goed is, maar dat waakzaam

heid is geboden en dat maatregelen om deze 

kwaliteit te borgen noodzakelijk zijn. 

Welke maatregelen vindt de VVD belangrijk als 

het gaat om waterkwaliteit en drinkwaterbron-

nen? Welke rol speelt de KRW hierbij?

Visser: ‘Dat de kwaliteit van het water goed 

is, hebben we mede te danken aan enorme 

inzet door de sector. Maar dat betekent niet 

dat de kwaliteit altijd goed zal zijn. Daarom 

is het zaak om op een slimme wijze met de 

Kaderrichtlijn Water in de hand te zorgen 

dat we het kwaliteitsniveau minimaal het

zelfde houden. Ik hecht veel waarde aan 

het combineren van maatregelen die we 

nemen om de waterkwaliteit op peil te hou

den of zelfs te verbeteren, met bijvoorbeeld 

recreatie, visserij, veiligheid, zoetwater en 

drinkwatervoorzieningen. Werk met werk 

maken, zodat je uiteindelijk op meerdere 

terreinen een grote winst kunt halen.’

Wat is uw persoonlijke relatie met (drink)water?

Visser: ‘Persoonlijk moet ik meteen denken 

aan de waterput van mijn opa en oma in 

Kroatië. Inmiddels is het een monument 

geworden, maar als klein meisje heb ik 

menig maal water uit de put bij de boerderij 

gehaald. Dat er schoon water uit de kraan 

komt, is dus niet zo vanzelfsprekend als 

het lijkt. Het feit dat we dit in Nederland 

wel als zodanig beschouwen, is zowel een 

kracht als een zwakte! Kracht, omdat we 

het goed op orde hebben en een zwakte 

omdat hierdoor het belang van schoon 
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drinkwater niet altijd de aandacht krijgt 

die het verdient.’

Welke speerpunten heeft de VVD in het water-

dossier? Voor welk onderwerp gaat u zich met 

name inzetten?

Visser: ‘Waterveiligheid is en blijft belang

rijk in Nederland. We kunnen trots zijn op 

onze geschiedenis van omgaan met water. 

Het komende jaar zullen we de uitwerking 

van de risicobenadering en meerlaagse 

veiligheid vertaald zien in besluitvorming 

voor het Deltaprogramma. Een belangrijke 

stap voor de toekomst en nadrukkelijk ook 

een kans om als Nederland dit te vermark

ten naar nieuwe concepten, producten en 

diensten: ruimte voor innovatie, waarbij 

veiligheid en economie hand in hand kun

nen gaan.’ 

‘Het op peil houden van de zoetwatervoor

ziening is één van de grootste uitdagingen 

waar we voor staan. Niet alleen voor ons 

drinkwater, maar ook voor de industrie 

en de landbouw. Zoet water wordt steeds 

schaarser en is niet altijd in dezelfde mate 

voorhanden. Het is dus zaak zorgvuldig 

met het zoete water om te gaan. In tijden 

van veel regen zoveel mogelijk zoet water 

opvangen en bufferen om in drogere tij

den te kunnen gebruiken. Daarvoor zijn 

innovatieve oplossingen nodig. Bij verzil

tingsvraagstukken moeten we ook goed 

nadenken wat de consequenties voor zoet 

water zijn.’

Welke positie heeft drinkwater voor u in het 

Deltaprogramma Zoetwater?

Visser: ‘Aandacht voor zoet water is wat de 

VVD betreft ook aandacht voor drinkwater. 

Maar de positie van de drinkwatervoorzie

ning wordt expliciet en volledig geregeld 

in de Drinkwaterwet. Het is niet nodig om 

hier in andere wet en regelgeving nog van 

alles over op te nemen. Belangrijk is dat 

we voldoende goed drinkwater hebben en 

houden en dat wordt in de Drinkwaterwet 

geregeld.’

Hoe kijkt de VVD aan tegen het nationale belang 

van drinkwater? Bijvoorbeeld in de verdringings-

reeks? 

Visser: ‘Vooropgesteld: alle onderwerpen 

in de verdringingsreeks zijn belangrijk. En 

dan is het logisch dat droge voeten houden 

bovenaan staat: ‘safety first’. Bij het toe

passen van de prioritering uit de verdrin

gingsreeks zal het nooit zwartwit zijn. De 

drinkwatervoorziening moet natuurlijk zo 

veel en zo lang mogelijk in stand blijven bij 

extreme omstandigheden.’

Wat zijn speerpunten voor de VVD in de relatie 

landbouw en water? 

Visser: ‘De kwaliteit van het grondwater is 

één van de belangrijke speerpunten. Hier 

heeft de landbouw de afgelopen jaren ook 

fors – en succesvol – op ingezet. De kwali

teit van het grondwater en vooral de wijze 

waarop de doelen worden bereikt, vereist 

maatwerk. Niet iedere grondsoort is het

zelfde en het effect van bijvoorbeeld mest 

op de grondwaterkwaliteit is bij verschil

lende grondsoorten anders. Reële doel

stellingen met een realistisch tijdpad zijn 

hierbij essentieel. De VVD is van mening 

dat we zoveel mogelijk integraal moeten 

kijken naar de onderwerpen, zoals bijvoor

beeld waterkwaliteit.’ 

Hoe kijkt u aan tegen het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB)? 

Visser: ‘De VVD heeft in december aange

geven zich te kunnen vinden in de hoofd

lijnen van het nieuwe GLB. Wij vinden het 

belangrijk dat de middelen vanuit het GLB 

zoveel mogelijk op het boerenerf terechtko

men. Ook de middelen die vanuit de tweede 

pijler beschikbaar zijn, moeten daar zoveel 

mogelijk ingezet worden. Initiatieven op 

het gebied van waterkwaliteit, innovatie 

en duurzame productiemethodes hebben 

daarbij de voorkeur.’

Welke rol speelt natuur bij de VVD? 
Visser: ‘De VVD is van mening dat er een 

balans moet zijn tussen ecologie en econo

mie. Dus: ruimte voor natuur, maar ook 

voor economische ontwikkeling. Natuur 

is onderdeel van onze samenleving en 

dus van de BV Nederland. De VVD is van 

mening dat deze twee onderwerpen prima 

hand in hand kunnen gaan en elkaar juist 

op die wijze kunnen versterken. Private 

partijen of drinkwaterbedrijven kun

nen wat ons betreft ook natuurgebieden 

beheren. Want ook daar geldt dat natuur 

en economie elkaar kunnen aanvullen. 

Uiteraard gelden hier wel duidelijke spel

regels als het gaat om kerntaken en oneer

lijke concurrentie.’

Barbara Visser: ‘Het op peil houden van de zoetwatervoorziening is één van de grootste uitdagingen.’


