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Samenvatting 

Tweede domeingesprek water 

Agenda Natuurinclusief 

14 maart 2022 van 10:00-12:30, online via Webex  

 

 

We volgen een route die ons via domeingesprekken leidt naar een ‘Future Search’ werkconferentie om 

gezamenlijk te komen tot de Agenda Natuurinclusief 1.0. Met als doel om een gedeeld toekomstbeeld 

voor Nederland Natuurinclusief in 2050 te creëren en concrete acties tot 2030 te formuleren.  

Op 14 maart vond het tweede domeingesprek plaats waarin we in gesprek zijn gegaan over mogelijke 

intenties en afspraken voor in de Agenda Natuurinclusief. Hieronder volgt het inhoudelijk verslag van 

de tweede bijeenkomst. Dit verslag vormt input voor de Future Search waarin alle domeinen 

samenkomen. 
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Processtappen  
 
Domeingesprekken  
Er is sprake van een divergerende en een convergerende beweging: in het eerste domeingesprek met  
domein Water op 14 februari is er ruimte gezocht om te kijken naar verschillende beelden. Tijdens dit 
gesprek is ingegaan op diverse drijfveren van deelnemers om de watersector meer natuurinclusief te 
maken. De opgave is uitgediept en ontwikkelingen en spanningen in het natuurinclusief maken van de 
watersector zijn benoemd. Er is ook gesproken over de mogelijke functie van de Agenda 
Natuurinclusief hierin. Vervolgens is een klein team aan de slag gegaan met een visiedocument. 
Tijdens dit tweede domeingesprek is er een verdiepingsslag gemaakt op de benoemde intenties voor 
de watersector die in dit gedeelde visiedocument staan.  
 
Contourenschets  
Als tussenproduct van de gesprekken in alle domeinen is een contourenschets opgesteld die 
weergeeft welke zaken betrokkenen van de Agenda Natuurinclusief belangrijk vinden in de 
ontwikkeling ervan. Het gaat om zowel fundamentele, voorwaardelijke zaken, als om meer domein 
specifieke zaken. Op donderdag 3 februari is deze schets aangeboden aan de Tweede Kamer. De 
stukken zijn te vinden op: Contourenschets Agenda Natuurinclusief | Tweede Kamer der Staten-
Generaal. 
 
Future Search 
Van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 vindt de Future Search plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeingroepen. De 
domeingesprekken bieden goede input voor deze Future Search en vormen zo bouwstenen voor de 
Agenda Natuurinclusief die uiteindelijk wordt gepresenteerd tijdens de Natuurtop op 17 juni.  
 

Aanscherping spanningen  
Op basis van de verdiepingsslag tijdens het vorige domeingesprek en op basis van de contourenschets 
komen zes mogelijke intenties boven drijven die belangrijk zijn voor deze domeingroep en die het 
verschil kunnen maken binnen dit domein in het natuurinclusief maken van Nederland. Deze intenties 
zijn in het tweede domeingesprek verder uitgediept: 
 

1. Water als basis 

2. Versterking biodiversiteit door Blauwgroene Netwerken 

3. Rol waterschappen en samenwerking 

4. Stedelijk water 

5. Klimaatverandering 

6. Landschap  

 
 
  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
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1. Water als basis 
 
Intentie: Een natuurlijk functionerend water- en bodemsysteem is cruciaal voor effectief natuurherstel. 
Water en bodem zijn leidend bij de ruimtelijke inrichting van Nederland en het waterdomein krijgt een 
dominante positie in gebiedsprocessen. De rol van alle stakeholders in de waterketen wordt proactief 
en integraal. Waterschappen en agrarisch natuurbeheerder kunnen i.s.m. Provincies en RWS laten zien 
dat waterbeheer op veel plekken de oplossing is voor natuurherstel.  
 
 
Toelichting:  
o Op deze intentie is genoeg bestaand beleid en de ambities zijn duidelijk: het waterdomein moet 

een dominantere positie in het proces krijgen. De vraag is wie de regie hierop gaat pakken en met 
welke instrumenten.  

o Om systeemverandering te realiseren in de huidige manier van de ruimtelijke inrichting van 
Nederland is samenwerking nodig tussen alle terreinbeheerders, boeren, overheden en burgers 
etc. Naast een goede rol en taakverdeling vraag dit om gemeenschappelijk eigenaarschap op de 
problematiek. Water is dermate verbonden met andere aspecten van Nederland dat dit niet 
alleen bij waterschappen neergelegd kan worden.   
- De organisatie van Nederland zit momenteel zo in elkaar dat in het landelijk gebied, de 

landbouw leidend is. De opgestelde intentie heeft dan ook grote consequenties voor de 60% 
van Nederland dat landbouw is. Water is daar niet leidend, wat gebeurt er wanneer dit wel 
het geval is? Hoe houdt de boer zijn/haar hoofd boven water wanneer een stuk van het land 
wordt teruggegeven aan water? Momenteel hebben partijen als Friesland Campina de macht, 
en werken zij biologisch boeren tegen. De boer heeft hulp nodig om de systeemverandering te 
realiseren. 

o Goede voorbeelden van een dominante waterpositie in ruimtelijke inrichting zijn belangrijk, pilots 
dragen bij aan het verder brengen van deze intentie en moeten gestimuleerd worden.  
- Waterschap Vallei en Veluwe is een voorbeeld dat in samenwerking met provincie Gelderland 

en andere partners al goed op weg is. Het waterschap werkt aan gebiedsgerichte aanpak, 
heeft in een aantal gebieden de rol van kwartiermaker opgepakt, en schrijft mee met de 
provinciale stikstofaanpak. De uitdaging is om de opgaven in gebieden breder én samen op te 
pakken.  

o Lef hebben en keuzes maken. Met polderen komen we er niet. Participatie en gebiedsprocessen 
zijn goed, maar we moeten niet de illusie wekken dat iedereen het eens kan en moet zijn. 

o Circulair denken & doen. We pompen grondwater op voor drinkwater, terwijl we het 
oppervlaktewater vervuilen met afvalstoffen. In plaats van dit probleem te omzeilen door diep te 
pompen moeten we circulair gaan denken en doen: afvalwater beter zuiveren. De KRW-doelen 
(zie domeingesprek 1) behalen en verdrogingsproblematiek oplossen doen we enkel door de basis 
op orde te hebben: stoppen met onttrekken van waardevolle grondstoffen en lozen van afval. 
Hiervoor moeten we af van het idee dat drinkwater goedkoop moet blijven, deze consequentie 
moet duidelijk benoemd worden.  

o Onderscheid aanbrengen tussen zout en zoet water, hier zit verschil tussen (zoute of zoete 
druppel, verzilting).  
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2. Versterking biodiversiteit door Blauwgroene Netwerken 
 
Intentie: Partijen erkennen de noodzaak van biodiversiteitsherstel via Blauwgroene Netwerken waarbij 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt aangevuld met overgangsgebieden via agrarisch 
natuurbeheer. Hierbij wordt de integratie gezocht met de transitie van de landbouw en de verbetering 
van de waterkwaliteit binnen Blauwgroene Netwerk-pilots. Blauwgroene netwerken gaan verder dan 
de perceptie die veel mensen hierbij hebben, en dit wordt duidelijk uitgedragen.  
 
Toelichting: 
o Een gezond water en bodemsysteem is cruciaal voor al het andere. We willen toe naar een 

evenwichtige samenleving mét natuur. Natuurinclusieve blauwgroene netwerken helpen hierbij 
doordat zij ons (en landen met wie onze rivieren verbonden zijn) robuuste biodiversiteit opleveren 
die we behoorlijk zijn kwijtgeraakt. Zonder bewustwording dat natuurinclusieve blauwgroene 
netwerken belangrijk zijn voor onze samenleving komen we er niet.   
- De landbouwtransitie en herstel van natuurgebieden leveren weinig op wanneer de connectie 

met het blauwgroene netwerk niet gelegd wordt.  
o Robuuste Blauwgroene netwerken gaan niet enkel om polders en het natte gebied, maar betreft 

alle verbindingen tussen rijkswater en het regionale gebied. De verbindingen tussen rijkswater en 
regionaal water neemt in de toekomst alleen maar toe. Dat Blauwgroen niet enkel gaat over de 
haarvaten van het watersysteem wordt dus duidelijk gecommuniceerd.  

o De natuur onderwater wordt vaak vergeten, denk aan doorgang voor vismigratie naar andere 
landen. Doelsoorten krijgen een meer prominente plek in alle plannen rondom blauwgroen. KRW 
helpt hierbij, deze staat hoog op de agenda van het Rijk.  

o We brengen werelden bij elkaar. Bijvoorbeeld door het ‘blauwe deel’ van KRW te koppelen aan 
het verhaal van de faunamigratie (o.a. otters en andere zoogdieren), momenteel zijn dit nog twee 
totaal verschillende werelden. Door verbindingen te leggen, werken we aan het grotere verhaal. 
Ook op ministerie niveau moeten mensen en afdelingen meer met elkaar gaan communiceren. 

o Lange termijn plannen: Voor rijkswateren worden plannen gemaakt voor 2050, gebaseerd op een 
zeespiegelstijging van 70 cm of meer. Tegen die tijd ziet de zuidwestelijke delta er anders uit. Er is 
dus ook een visie voor de (middel)lange termijn nodig, bijvoorbeeld 2050 en misschien ook wel 
2150. Want er gaan veel dingen veranderen.  

o Concrete activiteiten: 
- Richtlijnen zoet/zout overgangen opstellen; 
- Richtlijnen visserij opstellen, denk aan extra verbindingen voor trekvissen  
- Geld naar rijnstroomgebied om de kanteling naar scheepsvaart terug te draaien t.b.v. natuur  
- Aanleggen van vispassages om barrières voor vissen op te heffen  
- Vervuilde bodem opruimen; 
- Plastic uit het water halen;  
- Struiken planten op de oevers zodat de otter deze kan gebruiken als verbindingsroute; 
- Innovatie stimuleren, zoals natuurvriendelijke(re) waterkrachtcentrales.  

o Risico’s/ knelpunten:  
- Drukfactoren zoals scheepvaart, vervuiling oppervlaktewater, vervuiling onderwaterbodem, 

waterkrachtcentrales. Zo is er al veel geld gestopt in het schoonmaken van de waterbodem, 
maar dit is niet gelukt. De paling in het Oog in het Veluwemeer is nog steeds zo vervuild dat 
deze niet eetbaar is.  

- De scheiding voor en achter de dijk voldoet niet meer. We moeten het gesprek voeren over 
overstromingsvlaktes, land teruggeven aan het water. Het is een behoorlijke opgave om 
anders te denken, want kijkende naar de plannen van Hugo de Jonge staat veel geplande 
bebouwing straks onder water.  

- De 627 miljoen is niet genoeg. Om meer geld te krijgen moeten we toe naar een samenleving 
waarin de natuur hoog in het vaandel staat.  
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3. Water als basis, regie en aanpak volgen  
 
Intentie: Waterbeheer door de gehele keten aan de hand van de route van de druppel: gemeente 
(haarvaten); provincie (doorstroom, landbouw); RWS (grootwater, scheepsvaart). De waterschappen 
gaan van een dienende naar leidende rol in het bepalen van het ruimtelijk beleid. In een integrale 
benadering door de hele waterketen is het belangrijk dat alle betrokken stakeholders samenwerken. 
Partijen erkennen deze noodzaak en nemen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze 
gebiedsgerichte samenwerking. Samenwerking met elkaar, niet langs elkaar (gezamenlijke doelen en 
doelsoorten, niet apart van elkaar).  
 
Toelichting: 
o Water als basis is en blijft inhoudelijk het uitgangspunt, de organisatie vormt zich hieromheen. Dit 

houdt in dat de route die een druppel water aflegt aangeeft wat de relevante organisaties zijn en 
wie aan tafel zitten.  

o Veranderende rol en taakopvatting waterschappen: van dienend naar leidend in de ruimtelijke 
ordening.   
- De rol van het waterschap is sterk in ontwikkeling, en hoe het waterschap hiermee omgaat 

hangt sterk af van de samenstelling van het bestuur. Progressieve besturen zijn momenteel 
ambitieuzer dan anderen.  

- Zolang waterschappen worden gedomineerd door boerenorganisaties wordt het lastig, het is 
begrijpelijk dat zij hun belangen behartigen maar de primaire verantwoordelijkheid van het 
waterschap is waterkwaliteit. Goede mestwetgeving is cruciaal.  

- Waterschappen hebben nog steeds niet de wettelijke taak en hebben geen instrumenten om 
in de ruimtelijke inrichting keuzes te maken, zij staan zwak tegenover gemeenten, provincie 
en het rijk. Het blijft nu bij agenderen, adviseren, meedenken.  

- Mentaliteitsverandering: van faciliterend naar sturend, dit vraagt om een nieuwe cultuur. Veel 
medewerkers van waterschappen willen ambitieuzer tewerk gaan, de uitdaging is om ook 
draagvlak in het bestuur te krijgen.  

o Gemeenten zitten nog weinig om tafel, en lijken zich niet altijd aangesproken te voelen als het 
gaat om water. Ook VNG is nog weinig betrokken, enkel bij NPLG (zie verslag domeingesprek 1). 
Belangrijk om gemeenten beter te betrekken. Wanneer we praten over vast versus wisselend 
waterpeil vinden bewoners daar wat van, en krijg je met gemeenten te maken. Gemeenten lopen 
snel tegen de algemene regels van het waterschap aan, de regels zijn conservatief en geven 
weinig flexibiliteit om nieuwe visies te behalen. Voor gemeenten zou het fijn zijn dat het juridisch 
kader zo wordt ingericht dat dit meer flexibel wordt.  

o Provincie: moeten zichzelf de vraag stellen of het landgebruik in evenwicht is met de bodem en 
het watersysteem.  

o RWS: de natuur verliest het op ministerie niveau van scheepsvaart en waterveiligheid, hier ligt een 
belangrijk vraagstuk: hoe kan RWS als doel ‘natuurinclusief beheer’ realiseren?  

o Samen: andere partijen betrekken, zoals drinkwaterorganisaties, Staatsbosbeheer, landbouw. 
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4. Stedelijk water 
 
Intentie: Water verbindt het landelijk gebied met de stad. Door middel van een (water) visie die de 
grotere woningbouwopgaven daaraan verbindt wordt hier invulling aan gegeven. Ook zorgt de 
aanwezigheid van water (en groen = schaduw) in de stad voor minder extreme effecten van 
klimaatverandering, bijvoorbeeld hittestress. Blauwgroene Netwerken moeten om deze reden 
doorlopen in de stad om verbinding stad-land voor elkaar te krijgen. 
 
Toelichting:  
o Juist ook in stedelijke omgeving ligt een grote uitdaging om natuurinclusief te worden, 

natuurinclusieve Blauwgroene netwerken bieden hiervoor kansen.  
o Gemeenten staan over het algemeen positief tegenover het laten doorlopen van het landelijk 

gebied in de stad, harde overgangen zoals een stuw ‘zachter’ maken. B ij nieuwbouw is dit 
makkelijker dan bij bestaand gebied. Provincies willen echter graag verdichten om te voorkomen 
dat het landschap te veel wordt aangetast. Er zijn gesprekken nodig om deze verschillende visies 
samen te brengen tot een ‘grootschalige stedelijke herinrichtingsplan’. 

o Wanneer we het water sturend willen laten zijn is de echte opgave om van onze huidige manier 
van ontwerpen, over te stappen op ‘ontwerpen vanuit het water’. Dit betekent ook dat er beter 
gekeken wordt naar de relatie tussen land en (onder)water. Wat beïnvloedt de waterkwaliteit? 
Wat is de invloed van woonboten, bruggen, …? Bewustwording staat centraal: 
- De oorzaak van slechte waterkwaliteit in steden, blauwalg of dode vissen, wordt vaak gezocht 

bij stilstaand water. De echte veroorzaker is vaak een bron van verontreiniging. Met het laten 
doorstromen van dit zuurstofloze water verplaats je het probleem enkel.  

- Water in de stad maakt onze leefomgeving mooier.  
- Daarnaast blijft natuur natuur. Natuurinclusieve stadsparken zien er anders uit dan we 

gewend zijn, meer natuurinclusief betekent ook meer oeverbegroeiing.  
o Kennis en expertise: bij nieuwbouw wordt te weinig en te laat expertise ingevlogen. We hebben 

ecologen nodig, ook bij veel gemeenten ontbreekt expertise van (water) natuur. Zou mooi zijn als 
een ontwerp pas geaccepteerd kan worden nadat een ecoloog aan de voorkant heeft 
meegedacht. Dit maakt de inrichting anders, en dat moeten we beseffen.  

o Gemeenten en KRW-doelen. Over het algemeen wordt er met de KRW-opgave naar de 
waterschappen gekeken. Gemeente is echter eigenaar van het water en zal de 
waterkwaliteitsmaatregelen moeten praktiseren. De eigenaar van het stadswater heeft een 
juridische verantwoordelijkheid ook richting Europa om die KRW-doelen te halen. Dat is niet altijd 
bekend. Ook daarin zal bewustwording moeten komen. 

o Meten is weten: door te monitoren en gegevens met elkaar te vergelijken wordt duidelijk 
zichtbaar of het waterkwaliteit beter of slechter wordt. Op deze manier kunnen 
vervuilingsbronnen ook makkelijker en sneller herleid worden.  
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5. Kringlopen uit balans  
 
Intentie: De basis van een gezonde, veilige en 
leefbare samenleving is een gezonde ‘biosfeer’, 
hierin speelt water een cruciale rol. Zie ook de UN 
Strategic Development Goals (SDG). 
Klimaatverandering verergert deze problemen 
maar is niet de veroorzaker, ons systeem is al 
decennia uit balans. Partijen erkennen de ernst om 
op korte termijn met een aanpak voor nature 
based solutions te komen waarbij 
klimaatverandering integraal wordt meegenomen. 
Dit maken we concreet door duidelijke richtlijnen 
te formuleren om te komen tot keuzes. We 
focussen hierbij op het herstel van een gezond 
systeem, niet op stikstof of klimaatverandering.  
 
Toelichting:  
o Na 1850 zijn we als mensheid alles naar onze hand gaan zetten, met verstoorde kringlopen als 

gevolg. Besef: we leven in een delta die een spons hoort te zijn, maar al lange tijd niet meer is. Om 
hiermee om te gaan moeten we terug naar Nature based solutions en/of rewilding: natuurlijke 
processen respecteren, de ruimte geven én van leren.  
- Functie volgt peil in plaats van peil volgt functie; 
- Grens ontkennend samenwerken; 
- Stroomgebied als systeem benaderen i.p.v. enkel naar blauw kijken; 
- Water bergen bij de bron; 
- Flexibel waterpeil; 
- Herstellen van de sponswerking van onze bodem. 

o Hier horen harde keuzes bij, die pijnlijk kunnen zijn: op sommige plekken kunnen we niet meer 
wonen/ verbouwen (zie studie Jan Rotmans). Ook dit ongemakkelijke gesprek moeten we voeren 
en agenderen.  

o Op een nieuwe manier kijken naar doelsoorten en exoten door temperatuurstijging. Wanneer een 
exoot uit Zuid-Amerika door ballastwater in de Middellandse Zee steeds meer voorkomt, kunnen 
we dit niet als exoot blijven beschouwen. Dit vraagt om flexibiliteit in doelsoorten beleid.  

o De dynamiek terugbrengen in het watersysteem door middel van adaptatie strategieën: in het 
westen betekent dit Blauwgroene netwerken koppelen aan dynamisch watersysteem i.p.v. 
statisch watersysteem met een vast waterpeil. Dit geeft voor het klimaat een bufferend effect. In 
het Oosten hebben we andere aanpassingen nodig, bijvoorbeeld de sponswerking verbeteren.  

o Klimaatverandering is terug te zien in de biodiversiteit onder water, maar in welke vorm en mate 
is nog onduidelijk. Dit vraagt om meer inzicht en grip op de invloed van klimaatverandering op 
biodiversiteit onderwater, door middel van extra onderzoek.  

o Tot slot: in- en uitzoomen. Deltaplan water gaat ook over 100-150 jaar, daar zouden wij met 
biodiversiteit ook naar moeten streven.  
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6. Landschap 
 
Intentie: Partijen erkennen de kans die de inrichting en het gebruik van het landschap biedt voor 
integrale en gebiedsgerichte oplossingen. De toekomstige drinkwatervoorziening van Nederland kan 
hieraan bijdragen door de drinkwaterbereiding te combineren met oppervlaktewater als bron voor 
drinkwater. Daarmee wordt ook bijgedragen aan een oplossing voor de droogteproblematiek. Het is de 
intentie hierover afspraken vast te leggen in een convenant maken met stakeholders. 
 
Toelichting: over deze intentie heeft geen discussie plaatsgevonden wegens een gebrek animo. Er is 
geen discussie gevoerd over wat dat wil zeggen. Vragen die opkomen: Gebeurt hier al genoeg? Is dit 
een ondergeschoven kindje? Meer prioriteit nodig of juist niet? 
 
 
 

Reflectie op het proces en vervolgstappen  
 
We hebben gekeken naar hoe we concreter kunnen worden in onze intenties, hoe we die kunnen 
omzetten naar ambities: water meer leidend laten zijn. Hiervoor is het belangrijk, net als in andere 
domeinen, om mensen meer bewust te maken van hoe belangrijk water is voor onze gezondheid, 
welzijn, natuur.  
 
Er is gediscussieerd of de Agenda Natuurinclusief niet de Agenda ‘Natuur en water inclusief’ zou 
moeten heten. Wanneer we dit niet duidelijk benoemen kan het zijn dat mensen niet inzien hoe en 
waarom water leidend moet zijn. Toch gaat het uiteindelijk, net als bij kringlooplandbouw en 
circulariteit, om het in balans brengen van kringlopen.  
 
Kortom: het laatste woord is nog niet gezegd over intenties, ambities en afspraken. De input uit beide 
domeingesprekken wordt meegenomen naar de Future Search, waar ook de verbinding met andere 
domeinen wordt gelegd.  
 
 


