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Aan de Hofvijver

Het belang van schoon en  
betaalbaar drinkwater

Het parlementaire gewicht van de kleinere partijen is de laatste 

jaren fors gegroeid. Waterspiegel vroeg drie woordvoerders van 

de kleinere fracties in de Tweede Kamer naar hun visie op schoon 

en betaalbaar drinkwater. Waarop ligt wat drinkwater betreft hun 

focus en waar gaat men zich de komende tijd voor inzetten? 

Esther Ouwehand – Partij voor de Dieren
‘Nederland Waterland. We zijn trots op ons water, en terecht. 

Dankzij de drinkwaterbedrijven is schoon water voor ons van-

zelfsprekend. Zó vanzelfsprekend dat we lijken te zijn vergeten 

dat we wél goed voor ons water moeten zorgen. Nederland is niet 

alleen kampioen water, maar helaas ook kampioen water ver-

vuilen. Mest en gif uit de intensieve landbouw spoelen rijkelijk 

ons water in en de waterzuiveringsbedrijven hebben steeds meer 

moeite om ons water schoon te houden. De overheid kiest steeds 

weer voor de belangen van de grootschalige landbouw in plaats 

van voor het publieke belang van schoon water. De Partij voor 

de Dieren vindt dat schoon water voorop moet staan. En dat kan 

heel makkelijk: minder mest en minder gif. Problemen moet je 

aanpakken bij de bron!

Een echte koerswijziging is hard nodig. Nergens ter wereld wor-

den meer dieren op een klein oppervlak gepropt als in Nederland. 

500 miljoen dieren per jaar. De mest die al deze dieren produce-

ren (4.000 kilo per Nederlander, dat zijn zo’n 25 badkuipen vol!), 

zorgt voor grote problemen voor natuur en milieu – en dus ook 

voor water. Daarbij staat Nederland in de top drie van landen met 

het hoogste gifgebruik ter wereld. Dat kan en dat móét echt an-

ders. Een krimp van de veestapel, een forse vermindering van het 

gifgebruik en een verbod op de meest schadelijke middelen zoals 

imidacloprid. Een landbouw die een bijdrage levert aan schoon 

water, in plaats van een bedreiging vormt. Daar komt de Partij 

voor de Dieren iedere dag voor op.

Daarnaast brengen wij ook de discussie op gang over de invloed 

van onze consumptie op de wereldwijde waterschaarste. Terwijl 

op dit moment 750 miljoen mensen geen toegang tot schoon 

drinkwater hebben en volgens de Verenigde Naties in 2025 

1,8 miljard mensen zullen leven in landen of regio’s met absolute 

waterschaarste en twee derde van de wereldbevolking te maken 

zal hebben met watertekorten, consumeren wij producten als 

vlees, chocola en jeans, waarvan de productie vele tienduizenden 

liters water per stuk kost. Marianne Thieme kaart dit probleem 

aan in haar nieuwe film ‘One Single Planet’.

Schoon water is voor velen een vanzelfsprekend feit, maar we 

moeten andere keuzes gaan maken om ervoor te zorgen dat ons 

water schoner wordt en schoner blijft. De Partij voor de Dieren 

vindt: schoon water, daar moet je hartstikke zuinig op zijn!’
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Roelof Bisschop – SGP
‘Een bedreiging voor de beschikbaarheid 

van voldoende schoon en betaalbaar 

drinkwater zijn de verziltingsplannen 

van het kabinet en de Deltacommissaris. 

In het Deltaprogramma zitten enkele 

voorstellen die zorgen voor een opruk-

kende zouttong, zoals het openzetten 

van de Haringvlietsluizen, verzilting 

van het Volkerak-Zoommeer en verdie-

ping van de Nieuwe Waterweg. De SGP 

heeft hier bij een Kamerdebat over aan 

de bel getrokken. 

Voordat deze plannen uitgevoerd worden, 

moeten de consequenties voor de zoet-

watervoorziening, waaronder de drink-

watervoorziening, goed in beeld zijn 

gebracht en moeten, indien nodig, maat-

regelen genomen of plannen aangepast 

worden. We blijven dit scherp in de gaten 

houden.

Belangrijk voor de drinkwatervoorziening 

is ook de nieuwe Omgevingswet. Het is van 

belang dat bij het ontwikkelen van ruim-

telijke plannen vroegtijdig rekening wordt 

gehouden met het belang van onze drink-

watervoorziening. Inmiddels is een amen-

dement ingediend om dit belang te onder-

strepen. De voorgestelde Omgevingswet is 

een kaderwet. De uitwerking in concrete 

normen en regels komt in de onderliggen-

de besluiten (algemene maatregelen van 

bestuur). Ook het belang van onze drink-

watervoorziening dient hierin een plek te 

krijgen. We blijven dit volgen.’

Norbert Klein – Vrijzinnige Partij
‘Schoon en betaalbaar drinkwater is heel 

belangrijk. Het is een groot goed dat wij 

in Nederland allemaal toegang hebben 

tot schoon drinkwater. Behoud hiervan 

is mijn belangrijkste twijfelpunt om mij 

voor schaliegas uit te spreken. Juist omdat 

onderzoeken aantonen dat bij boringen 

naar schaliegas het risico op grond-

watervervuiling bestaat, waardoor schoon 

drinkwater niet meer gewaarborgd is.

Behalve de garantie van veilig drink-

water is de betaalbaarheid een tweede 

belangrijk punt voor mij. Daar kan nog 

wel het een en ander verbeterd worden. 

Op een waterfactuur van 200 euro zit 

in voorkomende gevallen een precario-

heffing van 40 – 50 euro. Precario is een 

gemeentelijke belasting op de water-

leiding. Een dergelijke precarioheffing 

op een eerste levensbehoefte is niet 

wenselijk. Een uitspraak die de Tweede 

Kamer ook al eerder deed.

De Vrijzinnige Partij ziet deze heffing 

graag verdwijnen. Als Kamerlid heb ik 

minister Plasterk daar dan ook meerdere 

malen toe opgeroepen. In april liet de 

minister op mijn mondelinge vraag weten 

dat voorstellen voor de afschaffing van 

de precario meegaan in het algemene be-

lastingplan waar staatssecretaris Wiebes 

mee bezig is.

Tot slot is toegankelijkheid van drink-

water van belang. Ik ben een voorstander 

van projecten zoals op www.nudge.nl, 

waar watertappunten op sportverenigin-

gen gesponsord worden. Water is en blijft 

de beste en meest gezonde dorstlesser. Zo 

laagdrempelig mogelijke toegang hiertoe 

voor jong én oud, dat kan ik alleen maar 

toejuichen.’


