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Uitkomst overleg tijdens Natuurtop 2015:

Staatssecretaris steunt initiatief 
Groene Tafel Natuur & Drinkwater

Om de provinciale beleidsverantwoordelijkheid voor grondwater, 

drinkwater en natuur nog eens te onderstrepen, organiseerde het 

IPO op donderdag 5 februari de Natuurtop in het Park Vliegbasis 

Soesterberg. Tijdens deze bijeenkomst vond ook een gesprek plaats 

tussen staatssecretaris Dijksma van EZ, Renée Bergkamp van 

Vewin en Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Met de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’ 

wil het ministerie van EZ de natuur weer 

een plek geven midden in de samenleving, 

onder andere door meer maatschappelijke 

partijen te betrekken. De natuurdoelen 

moeten worden gehaald door de inzet op 

functiecombinaties. De combinatie natuur 

en drinkwater biedt daarbij veel perspectief.

Mede als invulling van de Natuurvisie 

heeft Vewin in 2014 een eerste Groene 

Tafel Natuur & Drinkwater georganiseerd 

met natuurbeheerders, het ministerie 

van EZ, gedeputeerden, wetenschappers 

en drinkwaterbedrijven. De betrokken 

partners zijn tot de conclusie gekomen 

dat betere samenwerking leidt tot grotere 

robuuste natuurgebieden, betere bescher-

ming van drinkwaterbronnen en meer re-

creatiemogelijkheden. Zij hebben daarom 

afgesproken meer samen te werken en el-

kaar te versterken. Er is een gezamenlijke 

Actieagenda opgesteld met concrete pilots 

en acties. 

Green Deal natuur en drinkwater?
Het ligt in de bedoeling van Vewin om 

dit jaar een tweede Groene Tafel Natuur 

& Drinkwater te organiseren. Dan kan de 

voortgang van de Actieagenda worden be-

sproken en met name welke lessen daaruit 

kunnen worden getrokken en welke be-

lemmeringen er nog zijn. Een belangrijk 

onderdeel zal ook zijn hoe de uitspraken 

Renée Bergkamp (l.), in gesprek met Han Weber (m.) en staatssecretaris Dijksma (r.).
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en intenties uit de Groene Tafel kunnen 

beklijven in de toekomst. De verwachting 

is dat het nuttig zal zijn om met elkaar 

een intentieverklaring of een ‘Green Deal’ 

te sluiten met de uitgangspunten die in 

de Groene Tafel Natuur & Drinkwater 

benoemd zijn en de bijbehorende acties. 

Op deze manier ontstaat nog meer com-

mitment voor de functiecombinatie van 

drinkwater en natuur. 

Natuurtop 2015
Staatssecretaris Dijksma gaf tijdens de 

Natuurtop in Park Vliegbasis Soesterberg 

aan dat het Vewin-initiatief ‘Groene Tafel 

Natuur & Drinkwater’ goed past in de 

Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’ van 

het kabinet. De combinatie wordt als voor-

beeld gesteld en volgens haar kunnen de 

twee functies elkaar ruimtelijke bescher-

ming bieden. 

Vewin heeft hierover samen met gedepu-

teerde Han Weber (Zuid-Holland) gespro-

ken met de staatssecretaris. Ook Weber 

ondersteunt het initiatief van harte en ziet 

in Zuid-Holland al jaren in de praktijk dat 

de functiecombinatie werkt.

Maatschappelijke Uitvoerings -
agenda
De Groene Tafel is inmiddels opgenomen 

in de Maatschappelijke Uitvoeringsagenda. 

Deze agenda vormt de uitvoering van de 

Rijksnatuurvisie en is gepresenteerd door 

staatssecretaris Dijksma en gedeputeerde 

Jan Jacob van Dijk (Gelderland) tijdens de 

Natuurtop. De staatssecretaris heeft aan-

gegeven de Groene Tafel graag verder te 

ondersteunen om te komen tot afspraken 

die de samenwerking tussen de partners 

bestendigen, met als doel meer natuur en 

bescherming voor drinkwaterbronnen.

Natuurpact
Door het sluiten van het Natuurpact eind 

2013 is de decentralisatie van het natuur-

beleid aan de provincies verder verstevigd. 

Daarmee versterken provincies ook hun 

rol als gebiedsregisseur in het landelijke 

gebied. In dat kader hebben de provincies 

aangegeven hun relaties met andere maat-

schappelijke organisaties op dit terrein 

te willen versterken. Daarnaast hebben 

ze een belangrijke rol in het grondwater-

beheer, dus samenwerking met de drink-

waterbedrijven is zeer logisch.


