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Zeker in 
Schieland en de 
Krimpenerwaard.
Verkiezingsprogramma PvdA Hoogheemraadschap Schieland 
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Verkiezingsmanifest waterschappen 
PvdA Zuid-Holland.
We wonen in een schitterende delta. Al eeuwenlang is water onze grootste vijand. Ook al eeuwen-
lang zetten waterschappen zich in het water te vriend te houden. De klimaatverandering zet onze 
relatie met het water op scherp en raakt onze bestaanszekerheid in de kern. Voor de komende 
decennia liggen de aandachtgebieden voor de waterschappen naast de klassieke taken watervei-
ligheid en waterkwaliteit op klimaatverandering, milieu en duurzaamheid. Daar gaan we hard aan 
werken. Alleen met een effectieve aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering kunnen we 
zeker zijn van droge voeten. Daarnaast baart de waterkwaliteit ons grote zorgen. We willen ook zeker 
zijn van voldoende schoon en gezond water. Met deze uitdagingen voor ogen gaan we aan de slag!
We willen de aarde op een verantwoorde wijze doorgeven aan de komende generaties. Maar we 
willen ook solidair zijn met de minder draagkrachtigen in onze samenleving. Zij mogen niet het 
slachtoffer worden van het water als vijand. Voor de PvdA staat voorop dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten moeten dragen.

Klimaatverandering
De klimaatverandering gaat sneller en harder dan gedacht. Vandaag zijn er al hoosbuien die pas 
over een jaar of 15 werden verwacht. En langdurige droogteperiodes zullen steeds vaker optreden. 
Deze overlast voor stad en platteland zorgen voor grote persoonlijke en maatschappelijk schade. Wij 
kiezen niet voor dweilen met de kraan open. Onze inzet is dat de waterschappen in 2025 energie-
neutraal werken, voor 2030 hun CO2-belasting met 50% hebben teruggebracht en voor 2050 geen 
afval meer produceren en de grondstoffen volledig hergebruiken (circulair werken). Zo dragen we bij 
aan een klimaatbestendig en waterveilig Nederland voor iedereen. Wij nemen maatregelen om de 
bodemdaling tegen te gaan.  

Waterschappen ontwikkelen plannen om deze doelen te bereiken en voeren deze uit. We werken 
samen met burgers en bedrijven, boeren- en natuurorganisaties, maatschappelijke organisatie, 
gemeenten, de provincie en het Rijk. Wij hebben oog voor zowel de sociale aspecten als de gevol-
gen voor de samenleving van ons handelen. 

Schoon water
Wij zorgen voor voldoende schoon en gezond water. Dat is belangrijk voor ons drinkwater en de 
(zwem)recreatie. Maar schoon en gezond water is ook van groot belang voor het leven in het water 
van planten en dieren. We werken aan het voorkomen van medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en 
(micro)plastics in het water. 

We zorgen voor een goede balans tussen zilt en zoet water. Wij zetten in op het ondersteunen van 
duurzame landbouw. We erkennen dat een (duurzame) landbouw soms ook met zilt water goed kan 
boeren.

Dijken
Met het oog op onze bestaanszekerheid is het essentieel dat we blijven werken aan sterke en 
robuuste dijken. We werken innovatief en duurzaam in samenwerking met de omgeving (burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden).
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Natuur en recreatie
Wij zetten ons in om de aanleg van dijken en waterberging te combineren met natuurontwikkeling 
en recreatie. Dit vergroot ook de kwaliteit van het leven. Waterberging biedt kansen voor schoon en 
gezond water. Dit is goed voor de visstand, om te zwemmen en te recreëren, en natuurontwikkeling. 
Hierover vindt ook met natuurorganisaties goed overleg plaats. Waterberging wordt ingezet in de 
strijd tegen langdurige droogte. 

Water in de stad
Het water in de stad biedt kansen en bedreigingen. Voldoende waterberging in de stad is essentieel 
voor droge voeten. Maar waterberging kan ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven in 
de stad. In het bijzonder hebben de kwetsbare oude en versteende stadswijken de hoogste prioriteit. 

Energietransitie en innovatie
Waterschappen willen in 2025 energieneutraal werken. Dat willen zeggen dat de energie die nodig 
is voor het werk van het waterschap ten minste zelf wordt geproduceerd. Hierdoor leveren we een 
belangrijke bijdrage om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Met water hebben we een potentiële bron 
van energie in handen. We onderzoeken of op een efficiënte wijze elektriciteit gewonnen kan worden 
uit de tegenstelling zoet/zout water (blue energy). Zonnepanelen en windmolens kunnen op of nabij 
dijken. Ook drijvende zonneparken kunnen op het oppervlaktewater worden gerealiseerd. Warmte-
energie uit oppervlaktewater kan een mogelijkheid zijn bij de invoering van aardgas loze woonwijken. 
Zo geven waterschappen concreet handen en voeten aan de energietransitie in 2025.

Eerlijke lastenontwikkeling
Onze inzet is de zwaarste lasten te laten dragen door de sterkste schouders. De komende 4 jaar 
stijgen de waterschapslasten matig. Voor burgers is de inzet dat de lastenstijging maar beperkt 
omhoog gaat door de extra inspanningen die genomen moeten worden om de klimaatverandering op 
te vangen. Andere accenten in het financieel beheer bieden hiertoe mogelijkheden.

Wij maken inzichtelijk wat het waterschap doet voor de bewoners van het platteland en de stad, en 
baseren daarop de lastenverdeling. Voor bewoners en ondernemers waarvoor de waterschaps-
belasting niet betaalbaar is en die verkeren in een bestaansminimum, is er kwijtschelding. Bij het 
incassobeleid weegt het sociale aspect mee. Waterschappen zijn een belangrijke investeerder. 
Daarbij wordt de maatschappelijke context waarin de investeringen plaatsvinden niet uit het oog 
verloren (social return on investment). 

Besturen en samenwerken
Wij betrekken in ons werk alle relevante partijen in een zo’n vroeg mogelijk stadium. Het duurzaam 
en waterbestendig inrichten van ons gebied kan alleen maar als iedereen zijn eigen kennis en kunde 
inbrengt. Samenwerken doen we op een uitnodigende en transparante wijze.

Wij staan open voor nieuwe vormen van samenwerking en burgerparticipatie. Bij de planning waar in 
de komende jaren de meer dan 200.000 huizen in de steden en dorpen van de laaggelegen provincie 
Zuid-Holland worden gebouwd en bedrijfsterreinen worden ingericht, zijn de waterschappen met hun 
waterkennis vroegtijdig betrokken (en vice versa). Dit biedt de beste kans voor een optimale bijdrage 
van water aan het leefklimaat en voorkomt overlast via uitgekiende waterberging.

Communicatie
Het waterschap communiceert open en transparant. De bewoners en alle andere relevante partijen 
worden betrokken bij de plannen en werkzaamheden van het waterschap, waarbij maximale invloed 
uitgeoefend kan worden. We richten ons op een goede band met de jeugd door middel van educa-
tie. We geven voorlichting op middelbare scholen, technische vervolgopleidingen, hogescholen en 
universiteiten.

10 puntenplan PvdA.

 1.         Zeker zijn van het bestaan van de huidige en toekomstige 
generaties.

2.                   Zeker zijn van veilige dijken en droge voeten, ook voor mensen 
met een kleine portemonnee.

3.                   Zeker zijn van (voldoende) schoon water; ook voor de vis en  
de zwemmer, mede door preventieve maatregelen en handhavend 
optreden. 

 

4.    Zeker zijn van een goede aanpak tegen hoosbuien en droogte.

5.                   Zeker zijn van de aanpak van bodemdaling. 

6.                  Zeker zijn van zorg voor de natuur.
 

7.                   Zeker zijn van investeringen in klimaataanpak, andere vormen 
van energie en een economie gebaseerd op hergebruik.

8.                   Zeker zijn van een eerlijke verdeling van de lasten, waarbij de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

9.    Zeker zijn van een goede samenwerking met andere over-
heden over de waarde van water bij de inrichting van stad en 
platteland.

 

10.            Zeker zijn van het oppakken van bewonersinitiatieven voor 
beter water.
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Zeker zijn in Schieland en de 
Krimpenerwaard.

Eén belangrijk aandachtspunt: 
Educatie en een goede band met de jeugd
• De PvdA wil dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zich in de 

komende jaren sterker gaat richten op een goede band met de jeugd. Educatie moet hoger op de 
agenda komen te staan. Er is vooral veel aandacht nodig voor middelbare scholen, technische 
vervolgopleidingen, hogescholen en universiteiten.

Per sub-regio
De stad Rotterdam
De stedelijke kern van Schieland en de Krimpenerwaard. Een bruisende stad met een belangrijk 
internationaal bedrijfsleven en veel inwoners. Rotterdam is in toenemende mate ook een toeristisch 
trekpleister. De intensieve bebouwing zorgt echter voor veel wateroverlast. Bij die wateroverlast wil de 
PvdA Schieland en de Krimpenerwaard inwoners en bedrijven de helpende hand bieden. Zo kunnen 
de we grote stad Rotterdam veilig, gezond en leefbaar houden.

Concrete punten:
• De PvdA zet zich in voor gezond (zwem)water in de Kralingse Plas en de Bergse voor- en ach-

terplas. Daarom pleit de PvdA voor voorkoming en actieve bestrijding van blauwalg en andere 
verontreiniging.

• De PvdA ondersteunt bewoners bij paalrotproblemen in relatie tot de grondwaterstand. De eerste 
verantwoordelijkheid ligt hier bij gemeente en bewoners. Het hoogheemraadschap vervult hierbij 
een faciliterende rol.

• Op het gebied van stedelijk waterbeheer werkt de PvdA Schieland en de Krimpenerwaard nauw 
samen met de gemeente Rotterdam.  Daarbij passen we de stad zo aan, dat die veilig, gezond en 
leefbaar blijft, ook bij noodweer en andere bijzondere weersomstandigheden. 

• De PvdA ondersteunt bewoners bij het vinden van oplossingen voor wateroverlastproblemen 
in de stad. De wateroverlast in versteende wijken pakken we met voorrang aan. Samen met de 
inwoners zorgen we voor meer groen en minder steen. 

• Bij de herinrichting van het Alexanderplein zet de PvdA zich er voor in om dit plein waterdoorla-
tend te maken.

De Rotte en omgeving
Een prachtig gebied, met de rivier de Rotte als middelpunt. De PvdA streeft er naar dat de Rotte weer 
schoner wordt en dus nog aantrekkelijker voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten. De PvdA 
wil waterberging Eendragtspolder optimaal benutten en de biodiversiteit in en rond de waterberging 
verbeteren. Het kassengebied rond de Rotte moet duurzaam leefbaar blijven. Daarom helpt de PvdA 
de tuinders om te investeren in een schone toekomst.

Concrete punten:
• De Partij van de Arbeid streeft ernaar dat de Rotte weer een echte rivier wordt, niet afgedamd in 

Rotterdam maar gewoon uitstromend in de Nieuwe Maas. Dit is goed voor de kwaliteit van het 
water.

• De PvdA zet in op een mooie, schone rivier de Rotte, met grote aantrekkingskracht voor wande-
laars, fietsers, zwemmers en recreatievaarders. Iedereen moet zonder schroom kunnen recreëren 
op en langs de Rotte. Daarom gaan we ‘schoon’ gedrag aanmoedigen, o.a. door extra voorzienin-
gen voor (scheeps)afval.

• De PvdA is voorstander van een optimaal gebruik van waterberging de Eendragtspolder. 
Momenteel wordt de waterberging gebruikt om bij hoge waterstanden water uit de Rotte naar de 
berging te kunnen afvoeren. De Partij van de Arbeid vindt dat het ook mogelijk moet zijn om in 
tijden van droogte en dus (te) lage waterstanden water uit de berging naar de rivier te laten stro-
men. We gebruiken de berging dan als waterbuffer. Zo kun je de waterberging optimaal benutten.

• Door de drassige grond van de waterberging Eendragtspolder kunnen weidevogels zich in dit 
gebied uitleven. Wie weet is er nog meer mooie natuur mogelijk rond de roeibaan en de waterber-
ging. De PvdA bevordert de biodiversiteit in en rond waterberging de Eendragtspolder. 

• De PvdA wil graag dat het woon- en kassengebied rond de Rotte duurzaam leefbaar blijft. Er is 
hier veel bedrijvigheid. Tuinders verbouwen hier in kassen prachtige producten. Om dat in de 
toekomst te kunnen blijven doen, is het nodig dat tuinders innoveren, met gesloten watersystemen 
gaan werken, overgaan op nieuwe energiebronnen en energie terugwinnen. Sommige bedrijven 
zijn hier al volop mee bezig. De PvdA gaat een verdere ontwikkeling in deze richting stimuleren. 

De Krimpenerwaard
Een uniek landschappelijk gebied onder de rook van Rotterdam. Mooi maar ook kwetsbaar. In de 
komende jaren gaat de PvdA hard werken aan een verantwoorde voortzetting van de melkveehoude-
rij en de aanleg plus het beheer van nieuwe natuurgebieden in de Krimpenerwaard.

Concrete punten:
• De Krimpenerwaard is een landschappelijk waardevol gebied, een groene long is voor de 

Randstad. Het is een kwetsbaar veenweidegebied met natuur en melkveehouderijen.  De PvdA 
wil het mogelijk maken dat de melkveehouders daar ook in de toekomst hun bedrijven kunnen 
uitoefenen. De manier waarop de melkveehouderij nu wordt uitgeoefend leidt tot ernstige bodem-
daling. Samen met agrariërs gaat de PvdA aan de slag om dit te veranderen.

• In de Krimpenerwaard wordt 2400 hectare natuur en recreatie aangelegd.  De PvdA wil dat 
beheerders van die natuurgronden in het kader van de nieuwe belastingvoorstellen geen extra 
belasting moeten gaan betalen.

• Zolang het hoogheemraadschap belast is met het aanleggen en onderhouden  van de wegen in 
de Krimpenerwaard, wil de PvdA met vernieuwing van wegen, bruggen en kolken zoveel mogelijk 
het landschappelijk beeld ondersteunen en versterken.  Waterrecreatie moet ook in de toekomst 
mogelijk zijn.

De Zuidplaspolder
Een gebied waarin het laagste punt van Nederland ligt. Desondanks of misschien wel juist daarom 
heeft de Zuidplaspolder veel potentie. Enerzijds komt er in de komende jaren meer bebouwing. Aan 
de andere kant zijn er kansen om dit gebied in de toekomst een duurzame, wellicht recreatieve 
invulling te geven. Het is niet voor niets onderdeel van het Groene Hart.

Concrete punten:
• De Zuidplaspolder zal de komende tientallen jaren sterk verstedelijken. De PvdA vindt dat hier 

een kans ligt om dit gebied klimaatbestendig en milieubewust in te richten. 
• De PvdA streeft er naar dat het hoogheemraadschap hiervoor zelf concrete plannen ontwikkelt en 

inbrengt bij de gemeente en de provincie, zodat hiermee bij plannenmakerij vooraf rekening kan 
worden gehouden.

• Het gebied achter het gemaal Abraham Kroes is niet meer geschikt voor de traditionele veehou-
derij.  Er moet snel een andere bestemming komen voor dit gebied. Binnen de contouren van het 
Groene Hart kunnen middelen hiervoor beschikbaar komen.
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