Het Waterpaspoort van...
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Aantal glazen kraanwater per dag:
‘Normaal gesproken drink ik twee tot drie glazen water per dag. Ik drink daarnaast veel thee en soms
een kop koffie, maar zou eigenlijk meer water moeten drinken.’

Op het gebied van water ben ik trots op:
‘Ik ben trots op de onlangs ingediende initiatiefnota’s over klimaatadaptatie en over de veenweideproblematiek. Met deze nota’s doe ik samen met mijn collega-Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks)
62 voorstellen op het gebied van waterbeheer. Deze voorstellen moeten leiden tot waterbeleid met het
oog op de toekomst. Ook is het goed dat veel van de D66-moties voor schoon water zijn aangenomen,
zoals de ‘Breng-mij-terug’-sticker op verpakkingen van medicijnen.’

Ik heb iets met water, omdat:
‘Ik van jongs af aan hou van zeilen. Elke vakantie brengen we door op het water. Daarnaast ben ik een
paar jaar geleden begonnen met kitesurfen. Dat is echt een garantie om even niet aan werk te denken,
want als ik dat wel doe, dan lig ik er af. Haha!’

Mijn speerpunt voor het waterbeleid is:
‘Met goede beleidsvoorstellen het waterbeheer toekomstbestendig maken. Zeker na de droge zomer
van vorig jaar staan we voor de dubbele uitdaging om in natte perioden droge voeten te houden en
in droge tijden voldoende water vast te houden. Ook staan we voor ongekende uitdagingen om onze
kusten tegen het stijgende zeewater te beschermen en eraan bij te dragen om het waterpeil in onze
veenweidegebieden te verbeteren. Simpelweg alleen maar meer beton en hogere dijken gaan Nederland
niet helpen. We moeten de samenwerking aangaan met de natuur, zoals meer ruimte voor rivieren en
het uitbreiden van duingebieden naar het binnenland.’

Als ik aan water denk, dan:
‘… denk ik het liefste aan de Waddenzee. Een fantastisch mooie plek om te zeilen en van de natuur te
genieten. Als ik later groot ben, zou ik het liefst directeur van de Waddenvereniging worden.’
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