
	

	

Wereld	Natuur	Fonds	
Postbus 7 
3700 AA Zeist 
 
Kvk nr: 41177588 
0800-1962 (gratis) 
info@wwf.nl 
wwf.nl 

Aan: De onderhandelende partijen van de provincie 
Betreft: Nieuw coalitieakkoord        

25 april 2019 
 
Geachte onderhandelaars, 
 
Nog van harte gefeliciteerd met uw verkiezing. Met oog op de huidige onderhandelingen voor 
het nieuwe coalitieakkoord, vraag ik namens het Wereld Natuur Fonds (WWF) aandacht voor 
levende en klimaatbestendige rivieren en de zoetwatervoorziening. 
 
De verandering van het klimaat stelt ons voor grote uitdagingen, die ook de provincie Utrecht 
raken. Het provinciebestuur kan een belangrijke rol vervullen door hier tijdig op te anticiperen 
en slim op de potentiële kansen in te spelen. WWF vraagt de provincie daarom om ambitie uit 
te spreken op klimaatbestendigheid en gebruik te maken van de vele mogelijkheden die 
bouwen met de natuur biedt. 
 
Levende en klimaatbestendige rivieren 
In het rivierengebied is de verwachting dat we in de toekomst voorbereid moeten zijn op de 
opvang van hogere waterstanden, maar tegelijkertijd ook op langduriger droogteperiodes. 
Deze veranderende weersomstandigheden vragen om een klimaatbestendige inrichting van 
Nederland, van de provincie Utrecht.  
 
WWF roept de provincie daarom op om meer ruimte te scheppen voor levende en 
klimaatbestendige rivieren zodat de natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, 
werken en recreëren.  
 
Het vergroten van de ruimte voor de rivieren zorgt voor de afvoer van grote hoeveelheden 
water en tegelijkertijd het realiseren van robuuste natuur waar volop ruimte is voor 
landschapskwaliteiten, scheepvaart en delfstofwinning in een florerend rivierlandschap. Zelfs 
een deel van de woningbouwopgave lijkt met natuurinclusief bouwen inpasbaar. Kiezen we 
alleen voor dijkverhoging en -verzwaring, dan houden we het wel veilig, maar verzilver je deze 
kansen niet. 
 
Ook liggen er kansen in de regionale watersystemen, waar langer water vasthouden kan 
helpen wateroverlast te voorkomen. Dat kan rondom bestaande natuurgebieden met 
bufferzones en langs de waterlopen zelf. In tijden van droogte zorgt dit juist weer voor 
nalevering en zo ook dan voor minder overlast. De natuur profiteert ook, want wordt minder 
kwetsbaar en de connectiviteit tussen grote rivieren en regionale wateren verbetert. Met de 
Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers zijn hier al verschillende plannen voor uitgevoerd en 
uitgewerkt. Zie voor meer informatie www.klimaatbuffers.nl. 
 
Integraal Rivier Management 
De provincie speelt een belangrijk rol bij deze ruimtelijke gebiedsprocessen. Specifiek speelt 
nu het Integraal Rivier Management (IRM), waarin de minister Van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur & Waterstaat) over deze ambitie in gesprek is met de regionale partners. Hier 
ligt voor u een kans om het waterveiligheidsbeleid te laten renderen voor leefbaarheid en 
vestigingsklimaat in Utrecht. 
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Eind mei presenteert WNF samen met vijf landelijke natuurorganisaties* een nieuwe versie 
van ‘Ruimte voor Levende Rivieren’, waarin we samen met sectoren de concrete kansen in 
beeld hebben gebracht. Vanzelfsprekend zullen we u hier ook een exemplaar van toezenden. 
De huidige visie kunt u vinden via www.levenderivieren.nl.  
 
Zoetwatervoorziening 
WWF pleit samen met andere natuurorganisaties voor het verplaatsen van de zoetwater-
innamepunten stroomopwaarts langs de grote rivieren om verzilting in tijden van droogte te 
voorkomen. In de eerste plaats zien we oplossingen voor een permanente klimaatbestendige 
wateraanvoer (Permanent Oostelijke Aanvoer) bij Gouda. Dit helpt de waterafhankelijke natte 
natuur van het Groene Hart van voldoende en goed water te voorzien en het helpt de 
vismigratie en natuurherstel in de Delta. Want het Haringvliet gaat bij lage rivierafvoeren dicht 
om alle afvoer van de Rijn en Maas over de Nieuwe Waterweg te leiden om zoutindringing 
naar Gouda te voorkomen. Als de inname bij Gouda naar het oosten is verplaatst, is dat niet 
meer nodig.  
 
De sleutel voor de terugkeer van de zalm en andere trekvis op de Rijn en Maas ligt dus in 
Utrecht. Onze oproep is dat u een voortvarend onderzoek hiernaar bevordert en dat op basis 
van een brede regio overstijgende kosten-baten afweging keuzes gemaakt worden. Hiertoe is 
vooral regie nodig over de verschillende betrokken bestuursorganen heen. Besluitvorming is 
gepland nog voor volgende uitvoeringsperiode Deltaprogramma 2021-2027. Zodat positieve 
impact op natuur snel zijn weerslag kan hebben. 
 
Wereld Natuur Fonds 
Het Wereld Natuur Fonds heeft als missie gezamenlijk een wereld tot stand te brengen waarin 
mens en natuur in harmonie leven. In het belang van de natuur én in het belang van de mens, 
die de natuur nodig heeft. Ook in onze achtertuin zetten we ons in voor natuurbescherming. 
We willen laten zien dat Nederland een voorbeeld kan zijn van een dichtbevolkt land waar 
mensen en natuur floreren. Daarnaast werken we aan (natuur)gebieden die voorbereid zijn op 
de gevolgen van de klimaatverandering en zoetwatergebieden die schoon water voor plant, 
mens en dier leveren, waar rivieren weer vrij kunnen stromen. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze punten behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u 
altijd contact opnemen met Bas Roels: broels@wwf.nl of via 06-53911994. 
 
Veel succes gewenst de komende periode.  
 
Met hartelijke groet, 
 
Marieke Harteveld 
 
Directeur Afdeling Natuurbescherming 
Wereld Natuur Fonds 
 

* Natuurmonumenten, LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties, ARK Natuurontwikkeling en 
Vogelbescherming Nederland. 




