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Op 1 april jl. vond in Kasteel Groeneveld in 

Baarn de tweede Groene Tafel Natuur en 

Drinkwater plaats. Vertegenwoordigers van 

stakeholders op het gebied van natuur- en 

waterbeheer discussieerden over de voortgang 

van de Actieagenda uit de eerste Groene Tafel, 

januari 2015, en maakten afspraken voor ver-

sterking van de samenwerking in de toekomst.

De Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’ was 

in 2015 de aanleiding voor de eerste Groene 

Tafel; de stakeholders wilden verkennen in 

hoeverre er door functiecombinaties meer 

synergie kon worden bereikt met winst 

voor natuur, water en maatschappij. Tijdens 

deze bijeenkomst is een Actieagenda opge-

steld over functiecombinaties, met verschil-

lende concrete samenwerkingsprojecten 

tussen de verschillende stakeholders. Nu de 

Provinciale Statenverkiezingen al weer ge-

ruime tijd achter de rug zijn en de nieuwe 

gedeputeerden met natuur en/of water zijn 

ingewerkt, was het tijd voor een vervolg.

Alle betrokken partijen waren aanwezig: 

provincies, gemeenten, het ministerie 

van Economische Zaken, waterschappen, 

IVN, en vooral: de grote natuurbeheer-

ders van Nederland: Staatsbosbeheer, 

LandschappenNL, Natuurmonumenten en 

de drinkwaterbedrijven. Onder leiding van 

dagvoorzitter Cees Veerman evalueerden 

zij wat de afgelopen twee jaar al is bereikt, 

en discussieerden zij over verdieping van de 

samenwerking. 

Groenfonds
Een aantal van de samenwerkingsprojecten 

passeerde de revue. De één was wellicht 

succesvoller dan de ander, maar allemaal 

leverden ze nieuwe kennis en inzichten 

op. Inzichten over de partners, over de ei-

gen organisatie en soms over oud zeer. Zo 

hadden Staatsbosbeheer en Dunea kans 

gezien om in een paar maanden een eind 

te maken aan een langslepend menings-

verschil over erfpacht. Door het instellen 

van een Groenfonds werden de wederzijdse 

belangen met elkaar verbonden. De natuur 

en het publiek zijn de grote winnaar: het 

duingebied zal minder versnipperd zijn en 

wordt beter ontsloten voor recreatie. En dat 

alles tegen lagere kosten!

Routekaart
Tijdens de bijeenkomst is nader gespro-

ken over de gemeenschappelijke ambities 

om tot nauwere samenwerking te komen. 

De inzet daarbij: robuuste gebieden voor 

natuur en drinkwater. De deelnemende 

partijen zijn allemaal organisaties met een 

maatschappelijke opgave en de activiteiten 

moeten voordeel opleveren voor de burger. 

De partijen hebben een routekaart vastge-

steld met drie belangrijke elementen voor 

succesvolle samenwerking: een gezamenlij-

ke ambitie, gezamenlijke acties, en afspra-

ken over financiering en rolverdeling. Met 

dit instrument kan het doel van het halen 

van de natuurdoelen en bescherming van 

drinkwaterbronnen in samenhang met het 

bodem- en watersysteem toepasbaar wor-

den en doorwerking krijgen in regionale 

programma’s. 

Van groot belang is ook de gezamenlijke 

lobby voor waterkwaliteitsverbetering, met 

als doel schonere drink waterbronnen in 

die gebieden en een positief effect op de 

natuur. Er werden dan ook vier terreinen 

gedefinieerd die voor samenwerking in aan-

merking komen: beleid en lobby, beheer 

en inrichting, bewustwording en commu-

nicatie, en kennis en innovatie. De route-

kaart is een instrument om tot regionale 

(provinciale) programma’s te komen met 

concrete projecten. Bij een nieuw project 

is het van belang om in een vroeg stadium 

alle betrokken partijen te betrekken. Niet 

alleen de deelnemers aan de Groene Tafel, 

maar afhankelijk van het project ook an-

deren, zoals de particuliere grondbezitters 

of de landbouw- en recreatiesector. De vast-

gestelde routekaart wordt waarschijnlijk 

aangeboden aan de staats secretaris van 

Economische Zaken. 
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