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Jaco Geurts, CDA-woordvoerder water

‘Meer aandacht voor verzilting’
Jaco Geurts is sinds de verkiezingen van afgelopen september 

lid van de Tweede Kamerfractie van het CdA en tevens 

waterwoordvoerder. Hij liet meteen al van zich horen met enkele 

water-gerelateerde moties. Tijd dus voor een nadere kennismaking 

met deze Gelderse bestuurder.

Jaco Geurts (1970) is sinds 7 maart 2006 namens het CDA ge-

meenteraadslid in Barneveld en zit sinds 20 september 2012 in de 

Tweede Kamer. Hij is woordvoerder land- en tuinbouw, visserij, 

natuur, water en milieu. Wat is zijn persoonlijke betrokkenheid bij deze 

onderwerpen en welke plaats neemt water daarbij voor hem in?

Geurts: ‘Eigenlijk is de voorliefde voor water – en voor politiek – 

mij met de paplepel ingegoten: mijn vader was in het verleden 

watergraaf. En ook als gemeenteraadslid op de Veluwe kom je  

regelmatig met milieu, landbouw en water in aanraking. Dus toen 

we in onze fractie de onderwerpen verdeelden, heb ik mijn voor-

keuren uitgesproken en dat heeft tot mijn vreugde geleid tot deze 

mooie portefeuille.’

Rentmeesterschap
Geurts heeft als ondernemer en door zijn activiteiten voor de 

agrarische sector een breed politiek netwerk opgebouwd. In zijn 

verkiezingscampagne presenteerde hij zichzelf als belangenbehar-

tiger van het platteland, die de overstap maakt ‘naar ’s lands ver-

gaderzaal, om daar te pleiten voor een gezonde agrarische sector, 

ruimte voor ondernemerschap en waardering voor het boerenvak.’ 

Wat betekent die insteek voor zijn visie op natuur, milieu en water?

Geurts: ‘Mijn agrarische achtergrond als varkenshouder com-

bineerde ik de laatste jaren met het vak van rentmeester. Mijn 

visie op natuur, milieu en water sluit aan bij het CDA-thema 

‘rentmeesterschap’: de aarde beter achterlaten dan we haar ge-
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vonden hebben. Dat betekent ook dat we 

zuinig moeten omgaan met de schaarse 

grondstoffen waarover we beschikken. 

Duurzaamheid vormt dus de basis voor 

beleid en uitvoering. Het CDA heeft daarbij 

drie invalshoeken: sociale, ecologische en 

economische duurzaamheid, ofwel ‘People, 

Planet, Profit’.’

Verzilting
Het CDA heeft onlangs in een debat met 

minister Schultz aandacht gevraagd voor 

de verzilting van de ondergrond en het vol-

doende voorradig hebben van zoet water. 

Waarom vindt u dit belangrijke onderwerpen?

Geurts: ‘Het is mij opgevallen dat er tot 

nu toe landelijk weinig aandacht was voor 

de oprukkende verzilting. Terwijl dit voor 

bijvoorbeeld tuinders in het Westland, 

boomkwekers rondom Boskoop en natuur-

lijk de drinkwaterbedrijven een actueel 

en groeiend probleem is. De komende tijd 

moet blijken wat het kabinet gaat doen op 

dit gebied.’

Strategische watervoorraad
Hij vervolgt: ‘Water is de basis van alle 

leven. Je ziet in de wereld toenemende 

aandacht voor strategische grondstoffen. 

Iedereen denkt dan meteen aan zeldzame 

metalen of fossiele brandstoffen, maar wa-

ter hoort daar ook bij. Zelfs in onze natte 

delta is er soms een tekort aan zoet water, 

mede als gevolg van de klimaat verandering. 

We zullen dus met z’n allen goed moeten 

nadenken over hoe we daarmee omgaan, 

ook in verband met investeringen op lan-

gere termijn. Onderwerpen zoals ontzil-

ting van zeewater of zout grond water, het 

anders sturen van zoetwaterstromen door 

het land en het bufferen van zoet water 

vergen onze aandacht. Gelukkig zie ik 

dat de Deltacommissaris ook deze onder-

werpen meeneemt in de plannen voor het 

aanstaande Deltabesluit.’

Bestuursakkoord Water
U diende ook moties in over de voortgang 

bij het behalen van de besparingsdoelstel-

lingen in het Bestuursakkoord Water en 

over onderzoek naar efficiencyvoordelen 

van het onderbrengen van drinkwater, 

riolering en waterzuivering in een water-

ketenbedrijf. Is de Kamer momenteel volgens u 

onvoldoende geïnformeerd over de voortgang bij 

het BAW?

Geurts: ‘Nee, dat niet. Maar wij – en met 

ons de PvdA – vinden wel dat de voortgang 

van de gemaakte afspraken moeilijk te 

controleren is voor de Tweede Kamer. In 

gesprekken met waterschapsbestuurders 

was mij ter ore gekomen dat men de voort-

gang in de samenwerking nog wat matig 

vond. Mijn zorg was dat de regering – bij 

onvoldoende concrete resultaten – de be-

zuinigingsdoelen alsnog wil behalen door 

verdere opschaling. Het CDA is er geen 

voorstander van om van bovenaf te streven 

naar nóg grotere waterschappen, zeker 

niet puur vanuit een financiële insteek. 

Gelukkig krijg ik sinds mijn motie uit het 

gehele land veel nieuwe voorbeelden van 

geslaagde samenwerking. Ik denk dat de 

waterketenpartijen de bezuinigingsdoelen 

gewoon gaan halen, zonder dat er nieuwe 

organisaties of fusies nodig zijn.’ 

U diende ook een motie in om het 

Deltafonds te ontzien bij de bezuinigingen, 

vanwege de noodzaak voor investeringen 

in waterveiligheid en zoetwatervoorzie-

ning. Wat is voor u de samenhang tussen deze 

onderwerpen?

Geurts: ‘Als je in de delta niet zorgt voor 

droge voeten en voldoende zoet water, is er 

hier geen leven mogelijk. We zien dat de 

kwaliteit van ons grondwater beter wordt, 

onder andere doordat de landbouw en in-

dustrie daar veel in hebben geïnvesteerd. 

Ook met betrekking tot de kwaliteit van op-

pervlaktewater en de KRW-doelstellingen 

zijn grote stappen gemaakt, bijvoorbeeld 

op het gebied van nitraat. Er zijn nog wel 

knelpunten, maar de algemene trend is 

toch duidelijk positief. Het CDA staat een 

dubbele aanpak van de oppervlaktewater-

kwaliteit voor: zowel ‘end of pipe’, als aan 

de bron. Beter zuiveren en verhinderen dat 

ongewenste stoffen in het milieu komen. 

Het past bij het idee van rentmeesterschap 

dat iedereen goed zorgt voor zijn of haar 

omgeving en die niet vervuilt. Dus ook 

 bewustwording van de waterconsument 

is essentieel, en dat is een taak van alle 

 betrokkenen samen: politiek én maat-

schappelijk middenveld.’


