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Aantal glazen kraanwater per dag:
‘De afgelopen maanden ben ik veel bewuster water gaan drinken, ik drink nu gemiddeld 5-6 glazen
kraanwater per dag.’

Op het gebied van water ben ik trots op:
‘De waterkwaliteit in ons land. Als consument lijkt het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit
de kraan stroomt, maar de afgelopen maanden heb ik kunnen zien dat drinkwaterbedrijven enorme
operaties uitvoeren om tot schoon drinkwater te komen. Onze waterkwaliteit moeten we hoog houden,
drinkwaterbedrijven geven aan dat dat steeds moeilijker wordt door onbekende chemische stoffen die
zij tegenkomen bij het innameproces. Lozingen van bijvoorbeeld GenX door Chemours in ons milieu en
ons water moeten we bestrijden!’

Ik heb iets met water omdat:
‘Ik Rotterdammer ben. Ik woon al bijna 10 jaar in een volkswijk met uitzicht op de Maas. Ik zie van alles
voorbij varen, van de watertaxi tot aan het grootste cruiseschip ter wereld, de Harmony of the Seas.
Het water biedt enorm veel capaciteit voor goederenvervoer, wat ook nog eens heel duurzaam is. Daar
ga ik me de komende periode voor inzetten, meer transport over water om de wegen en het milieu te
ontlasten.’

Mijn speerpunt voor het waterbeleid is:
‘Behoud van onze (drink)waterkwaliteit en het stimuleren van de binnenvaartsector als duurzaam alternatief voor vrachtverkeer op de weg. Hiervoor is beleid op maat nodig. Dit kabinet pretendeert het
groenste regeerakkoord ooit te hebben gesloten, terwijl extra investeringen in infrastructuur voor 53%
naar meer asfalt gaan en maar 7% naar de binnenvaart! Zo groen en duurzaam is dat dus niet.’

Als ik aan water denk, dan…
‘Denk ik aan uitdagingen en kansen. Onze waterwegen zijn prachtig en bieden veel mogelijkheden, daar
moeten we meer gebruik van maken. Daarnaast wil ik nationaal en Europees pleiten voor strengere
regels voor het lozen van chemische stoffen in ons milieu en water. Dat kan en moet anders!’
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