CDA inbreng WBP mensgerichtheid door Ko Droogers in de gecombineerde commissie van
24 maart 2021
Wat ons opvalt, ook in vergelijking met de vorige Waterkoers, is dat aandacht voor de mens
ontbreekt in deze aanzet voor het WPB. Opmerkelijk. We hebben ruim 750.000 inwoners,
die het grootste deel van het geld betalen waarmee we ons werk doen en die ons bestuur
direct of indirect kiezen. Als voorbeeld: in de piramide is aan de top “Genieten van
water”verdwenen en vervangen voor Waterbewust leven. Juist in deze tijd waarin we met
de Omgevingswet meer integraler moeten werken vinden we het belangrijk dat de
mens/inwoner, meer centraal staat als onderdeel van het ecosysteem en dat we
nadrukkelijker kijken wat we als waterschap kunnen betekenen voor een veilige, gezonden
en aantrekkelijke leefomgevingskwaliteit, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.
Wij willen hierbij niets afdoen aan het belang van duurzaamheid en biodiversiteit. Dit staat
naast elkaar en zijn juist belangrijke randvoorwaarden voor wonen werken en recreëren in
een goede leefomgeving. Voor het CDA is het ouderwetse woord Rentmeesterschap dan ook
niet voor niets een van de vier kernbegrippen voor ons beleid. Voor het CDA betekent dit het
leveren van een bijdrage aan het verminderen van de klimaatontwikkeling en tegelijk ook
werken aan een goede leefomgeving.
Wij denken hierbij aan de woonkwaliteit die water in de stedelijke omgeving biedt. Men
woont en verblijft graag aan het water. Huizen aan water zijn aanzienlijk meer waard en we
kunnen hiermee ook goed onze eigen doelen dienen: schoon water en meer berging. Ook
zijn er kansen voor drijvende woningen. De combinatie van waterberging en recreatie is heel
voor de hand liggend. Als voorbeeld wil ik noemen het grote succes van Driemanspolder in
Rijnland (goed idee voor een excursie als dat weer kan). En de bijdrage aan het tegengaan
van hittestress in de stad. Water werkt verkoelend.
Ook voor het stroomopwaartsinvloed uitoefenen op de ruimtelijke processen van provincies
en gemeenten is een benadering vanuit de inwoners belangrijk. Wij kunnen meer bereiken
als we aan kunnen tonen dat we met een waterbeheer bij kunnen dragen aan een goede
leefomgevingskwaliteit. Er zijn hiervoor genoeg aanknopingspunten, benut deze: Andere
overheden moeten de voordelen voor hun burgers kunnen zien van waterinclusief inrichten,
dan zullen we minder als hindermacht gezien worden en meer als partner. Weer een van de
aanknopingspunten met een CDA-kernbegrip: Gespreide verantwoordelijkheid. Samen gaan
voor een goede leefomgeving. Zeker nu we geen Watertoets meer hebben, maar uit moeten
gaan van “weging van het waterbelang”.
Bij “wat voor waterschap willen we zijn op de 2e pagina stellen we dan ook voor om te
beginnen met: we willen een waterschap zijn dat samen met andere partijen zich inzet
voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgevingskwaliteit waarin het goed
wonen werken en recreëren is, met de mens als onderdeel van het ecosysteem

