
6 Waterspiegel / maart 2014

Henry Meijdam, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

‘Drinkwaterbedrijven zijn  
natuurlijke coalitiegenoot’

De onafhankelijke Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het 

strategische adviescollege voor regering en parlement op het domein van 

de fysieke leefomgeving. In 2013 presenteerde de Rli het advies 

‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’, dat een belangrijke 

rol bij de uitvoering van natuurbeleid legt bij de drinkwatersector. 

De Rli adviseert gevraagd en ongevraagd 

over hoofdlijnen van beleid op het ge

bied van duurzame ontwikkeling van de 

leefomgeving en infrastructuur. De raad 

werkt op de fysieke beleidsterreinen van 

de ministeries van IenM,  EZ en BZK. Met 

een integrale benadering en advisering op 

strategisch niveau wil de raad bijdragen 

aan de verdieping en verbreding van het 

politiek en maatschappelijk debat en aan 

de kwaliteit van de besluitvorming. De re

gering is verplicht op adviezen van de raad 

te reageren en aan te geven wat zij ermee 

gaat doen. 
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Medio 2013 presenteerde de Rli het advies ‘Onbeperkt houdbaar, 

naar een robuust natuurbeleid’, waarin wordt geconstateerd dat 

de uitvoering van het natuurbeleid te weinig ambitieus is en ook 

onvoldoende is om de gestelde natuurdoelen te realiseren. 

Voorzitter Henry Meijdam zet uiteen wat de Rli met dit advies be

oogt: ‘Het natuurbeleid wordt steeds moeilijker realiseerbaar door 

een aantal oorzaken: de overheid heeft minder geld voor natuur, 

er is te weinig langetermijnvisie en het natuurbeleid sneeuwt on

der door de toename van andere ruimtelijke belangen. Wij advi

seren een systeem waarbij de natuurdoelstellingen voor langere 

tijd worden vastgelegd, terwijl de flexibiliteit voor de manier van 

uitvoeren groter wordt, zodat je kunt meebewegen met maat

schappelijke ontwikkelingen. Dat is ook van belang omdat we zien 

dat er de laatste jaren in de maatschappij minder begrip en dus 

draagvlak ontstaat voor natuur. Natuur moet weer aansluiten bij 

behoeften van mensen.’

Hoe kan dit volgens u worden bereikt?

Meijdam: ‘Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Als 

Nederland bijvoorbeeld een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) be

langrijk vindt, moet je je volgens ons niet te veel vastleggen op 

de exacte locaties en geografische begrenzingen, maar meer op 

het tot stand brengen ervan. Dus minder in de details en meer 

op de grote lijnen. Dan kun je ook beter synergie zoeken met an

dere maatschappelijke partijen, zoals de landbouw, de drinkwater

bedrijven of het bedrijfsleven, want daar ligt de sleutel tot een  

effectiever natuurbeleid.’

Welke rol ziet u daarbij voor de drinkwaterbedrijven?

Meijdam: ‘De drinkwaterbedrijven spelen hier al een cru ciale 

rol: ze zijn een natuurlijke coalitiegenoot bij natuurbeleid. 

Drinkwaterbedrijven hebben belang bij een goede ecologische 

staat van de waterwingebieden in verband met de kwaliteit van 

hun product. En de natuur heeft dat soort grote gebieden nodig 

om robuuste natuurlijke systemen te kunnen laten groeien en in 

stand te houden.’

Hoe zou het kabinet de rol van de drinkwaterbedrijven hierbij verder  

kunnen stimuleren?

Meijdam: ‘De beleidsregels zouden de ruimte moeten creëren om 

de drinkwaterbedrijven in de gelegenheid te stellen een rol te spe

len bij natuurbeheer. De Rli adviseert om meer te gaan werken 

met horizonbepalingen: langetermijndoelstellingen die aangeven 

waar we naartoe gaan en hoe we dat gaan betalen. Dat biedt voor 

stakeholders zoals de drinkwaterbedrijven zekerheid over finan

cieringsstromen en overheidsdoelstellingen. En dat is essentieel 

voor het doen van investeringen, waardoor de stakeholders kun

nen inhaken op de doelstellingen van de overheid. Je gaat niet 

investeren als je het risico loopt dat het beleid een jaar later alweer 

anders is.’

‘Weinig dingen zijn zo essentieel voor het leven als goed drink

water. Als we het hebben over maatschappelijke betrokkenheid 

kan het niet anders dat de drinkwaterbedrijven een belangrijke 

partner zijn bij de uitvoering van het natuurbeleid. Wij denken 

dat omvangrijke natuurprojecten vrijwel altijd tot stand komen 

door de samenwerking van een groot aantal maatschappelijke 

partijen. Daar horen de drinkwaterbedrijven natuurlijk bij, om

dat zij grote gebieden in eigendom of beheer hebben; gebieden 

die voor het realiseren van nationale natuurdoelstellingen on

misbaar zijn.’

Systeem van rechten
De Rli zet in op drie doelstellingen voor het nieuwe natuurbeleid: 

uitbreiden van het areaal aan natuurgebieden en verhoging van de 

kwaliteit van bestaande gebieden, creëren van nieuwe natuurge

bieden en natuurgebieden, die zijn omgeven door agrarische gebie

den, beter met elkaar verbinden. Dat betekent ook een herijking 

van het agrarische natuurbeheer, omdat is gebleken dat dit slechts 

beperkt effectief is. 

Om meer continuïteit in het natuurbeheer te krijgen, adviseert 

de Rli om een systeem van rechten te ontwikkelen en zo nieuwe 

financiële dragers te organiseren op het niveau van de regionale 

Natuurnetwerken. Kunt u daar een voorbeeld van geven?

Meijdam: ‘Natuur is er niet alleen ‘voor de natuur’, maar ook om 

er gebruik van te maken: ervan te genieten, er te recreëren. De 

samenleving moet er iets aan hebben; dan krijgt zo’n gebied ook 

echt verdiencapaciteit. Door ondernemers rechten te geven om 

bijvoorbeeld een horecabedrijf of een fietsenverhuur te exploite

ren, zorg je ervoor dat zij een belang hebben de natuur in stand 

te houden: zij zijn er immers voor hun boterham van afhankelijk. 

Je kunt dan als tegenprestatie vragen om een bijdrage aan de na

tuur, bijvoorbeeld het beheren van wateroevers. Op dat moment 

heb je belangen aan elkaar verbonden die het mogelijk maken je 

natuurdoelstellingen te behalen, economische ontwikkeling te sti

muleren én een gelegenheid bieden voor mensen om te recreëren 

of te sporten. Bij het natuurbeheer door drinkwaterbedrijven in de 

duinen zie je dit model al functioneren.’

‘De rol van de overheid daarbij is: helderheid scheppen en par

tijen bij elkaar brengen. Dat laatste lukt nooit zonder regels en 

toezicht, maar het is belangrijk daarin niet door te schieten: er 

moet ruimte blijven voor initiatieven voor stakeholders. Daarmee 

kom ik eigenlijk op de centrale boodschap van ons advies: het gaat 

bij natuurbeleid om samenwerken. Niemand kan het alleen, ook 

de overheid niet.’

Meijdam vervolgt: ‘De robuustheid van de gebieden, zowel qua 

omvang als qua wijze van beheer, is van essentieel belang voor 

een werkend ecosysteem. Goede waterkwaliteit is daar onlosma

kelijk aan verbonden. Je ziet nu dat er veel versnippering is, vooral 

omdat men natuurgebieden ‘ontwikkelt’ vaak aan de hand van 

een landkaart. Wij pleiten ervoor om dat meer organisch te laten 

gebeuren, in samenhang met de omgeving. Kijk naar hoe je ‘in 

het veld’ natuur kunt verbinden met aangrenzende waterwinge

bieden of agrarische gebieden: natuur en andere functies moeten 

meer in elkaars verlengde komen te liggen. En daar kunnen ook 

de drinkwaterbedrijven een grote rol bij spelen, dat is mijn vaste 

overtuiging.’ 


