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Wij zijn water

Wij zijn...

Nederland is een waterland. Onze gemeenschappelijke identiteit heeft in alles met
water te maken en verbindt ons. We drinken water, we drijven handel op het water,
we verbouwen ons voedsel met water, we beschermen ons tegen het water, we
genieten van water en van natuur, we recreëren bij en op het water. Water is van en
voor iedereen: wij zijn water!

1.		

En dat zijn wij al heel lang. Al vanaf de Middeleeuwen werken we in Nederland samen
om met water te leven. Met elkaar én voor elkaar hebben we polders drooggelegd
en steeds veiligere dijken gebouwd. Samen gingen we ook toezien op de kwaliteit
van het water. Dit doen we tot op de dag van vandaag in de 26 waterschappen die
Nederland rijk is.

2.		...DIENSTBAAR en gaan voor het
DELEN EN ONTWIKKELEN VAN WATERKENNIS:

Tussen 13 en 25 november 2008 zullen in alle waterschappen nieuwe algemene
besturen worden gekozen. U bepaalt dan mee wie in het bestuur van de waterschappen mag meepraten en mag meebeslissen over ons water.
Voor het eerst zijn de waterschapsverkiezingen in alle waterschappen tegelijk.
En voor het eerst doen er ook politieke partijen mee, waaronder de ChristenUnie.
De ChristenUnie redeneert vanuit het uitgangspunt dat we niet de eigenaar van deze
wereld zijn en dat we verantwoording willen af te leggen over ons handelen. Dit
geldt ook voor het werk dat de waterschappen doen. De ChristenUnie ziet hierin de
volgende opdracht:
Waterschappen dienen de samenleving en voeren daarom een verstandig
waterbeheer waarbij ze de kosten, baten en lasten rechtvaardig verdelen. Ze leggen als goed rentmeester verantwoording af over het gevoerde
beheer.

WWW.WIJZIJNWATER.NL
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...VERSTANDIG en gaan voor WATERVEILIGHEID:
Wij bouwen veilige dijken en geven water de ruimte.
Wij kiezen voor duurzaam waterbeheer, voor nu en voor de
toekomst.

Wij hebben ons eigen waterbeheer goed voor elkaar en besteden 1% van de waterschapsbegroting voor hulp bij waterbeheer in armere landen.
Wij passen in samenwerking met onderzoeksinstellingen nieuw
ontwikkelde technieken toe.

...RECHTVAARDIG en gaan voor een
EERLIJKE LASTENVERDELING:
Wij voeren zodanig waterbeheer dat agrarische bedrijven hun
rol als dragers van het open landschap kunnen blijven vervullen.
Wij regelen goede en fatsoenlijke vergoeding als het waterschap schade veroorzaakt.

...RENTMEESTER en gaan voor een DUURZAAM
WATER- EN LANDSCHAPSBEHEER:
Wij leggen natuurvriendelijke oevers aan.
Wij zorgen goed voor waterschapsobjecten met een grote
cultuurhistorische waarde (molens, sluizen en gemalen).

‘Duurzaam
omgaan
met
water’
lijsttrekker
Remmert Kerst

Wim van der Hoeven

IN TOEKOMST VEILIG WONEN, WERKEN EN RECREËREN MET WATER

Hoogheemraadschap van Rijnland
Voor een duurzaam en goed beheer van de wereld waarin wij leven is voldoende
en kwalitatief goed water essentieel. Ons oppervlakte water is biologisch nog niet
gezond en verdient duidelijk ecologische verbetering. Ieder jaar valt er in Nederland
zo´n 800 miljard m3 regenwater. Dit regenwater is van groot belang voor de kwaliteit
van het oppervlakte water.
Belangrijke opgaven voor Rijnland moeten nu zijn:
• Het verkrijgen van goede kwaliteit oppervlakte water, gebruikmakend van al het
goede regenwater
• Anticiperen op de te verwachte situaties door de klimaatverandering:
- Wat doen we als we teveel water krijgen (hoe, wanneer voeren we het af) en wat
als we te weinig water krijgen (droogte en de landbouw)
- Het verzekeren van onze veiligheid.
Effectieve risiscobeheersing en juiste prioriteitenstelling.
www.wijzijnwater.nl voor informatie verkiezingen en programma ChristenUnie-SGP
en www.rijnland.net voor informatie wat Rijnland is en doet.

• Verantwoord waterbeheer ten dienste van de gehele samenleving.
• Bevordering hergebruik van water en meer algemeen waterbesparing in de waterketen.
• Duurzaam vormgeving van kustbeveiliging.
• Tenminste water- en natuurneutrale ontwikkeling in het Groene Hart. Inzetten op het
tegengaan van ongewenste ontwikkelingen: geen megastallen en geen grootschalige bouw en industriële activiteiten.
• Bij te dragen aan het beheer en het verbeteren van het karakteristieke landschap
bestaande uit landbouw/veeteelt, recreatie/natuur en stedenbouw.
• Rekening houden met de ecologische levensomstandigheden van planten en dieren.                                                                 
Verzilting tegengaan.
Effectieve vermindering riooloverstorten met 25%.                      
Toezien op een consequente handhaving van milieuwetgeving.
• ‘Klimaatneutraal’ energieverbruik, d.m.v. bevordering winning van biogas via zuiveringsinstallaties.
• Doelmatig, kosteneffectief en met een sluitende begroting.
• Voortgaande bodemdaling in veenweide gebieden zoveel mogelijk tegengaan.
Actief stimuleren van opvang en gebruik van regenwater.
• ‘Klimaatneutraal’ energieverbruik, d.m.v. bevordering winning van biogas via zuiveringsinstallaties.

