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Beste formerende partijen,
Op 23 maart kwam de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur met het belangrijke advies
"Natuurinclusief Nederland". De Rli schrijft daarin onder andere " Wat wij voor ons zien is een
natuurinclusief Nederland, met natuur overal en voor iedereen. Een Nederland met gezonde
natuurgebieden, met bijzondere soorten dieren en planten en bijzondere landschappen. Een
Nederland dat ook buiten de wettelijk beschermde natuurgebieden, in agrarische gebieden,
in dorpen en steden, royaal is voorzien van groen en water en waar dieren en planten die er ‘thuis
horen’ ook voorkomen. Een Nederland waar iedere Nederlander in de eigen straat en buurt volop
natuurervaringen opdoet en zich fysiek en mentaal gezond voelt. En een Nederland waarin het
natuurbeleid een integraal onderdeel vormt van ander beleid, zodat het natuurbelang nadrukkelijk
meeweegt in economische en politieke besluiten."
Als Vereniging Regio Water herkennen wij ons zeer in dit beeld. De coronabeperkingen hebben nog
eens onmiskenbaar laten zien hoe belangrijk het is dat mensen voldoende recreatiemogelijkheden in
de directe leefomgeving hebben. In een periode dat internationaal reizen minder vanzelfsprekend is
mogen onze landschappen, waterwegen en recreatiegebieden zich verheugen op hernieuwde
belangstelling en waardering. Deze toegenomen recreatiedruk heeft echter ook een keerzijde, als
gebieden niet berekend zijn op grote stromen recreanten kan dat leiden tot overlast voor de
omgeving en schade aan de natuur. Dit onderstreept de wenselijkheid en noodzaak van het
uitbreiden en verbeteren van de mogelijkheden voor het recreatief benutten van onze plassen,
waterwegen en waterfronten, in goede balans met de omgeving.
De wooncrisis en de woningbouwopgave vergen extra aandacht voor de groenblauwe gebieden.
Allereerst bij de ruimtelijke ontwikkelingen zelf, waarbij de verstedelijking zich goed zal moeten
verhouden tot de klimaatopgave en de randvoorwaarden die bodem en water stellen. Het
regeerakkoord van het nieuwe kabinet neemt dit terecht als uitgangspunt. Vervolgens zullen de
bewoners van deze nieuwe huizen ook graag willen fietsen, varen, zwemmen en wandelen in een
aantrekkelijke en toegankelijke groenblauwe omgeving. Daarom is het van groot belang om
tegelijkertijd te investeren in de hoeveelheid en de kwaliteit van de recreatiemogelijkheden en
natuurbeleving voor onze huidige en toekomstige inwoners.
We nodigen u dan ook van harte uit om de uitdagingen voor water, recreatie en natuur ruimhartig
op te pakken in het coalitieakkoord dat u voor de komende collegeperiode opstelt. Op en om het
water liggen de inspirerende kansen als het ware voor het oprapen!
Als VRW zetten we dan ook graag onze samenwerking met uw gemeente, de provincie ZuidHolland en de andere partners in het gezamenlijk programma waterrecreatie voort.
Onze leden en partners ondersteunen we bij het opzetten van nieuwe en het verder brengen van
bestaande initiatieven om de belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde van het water en
de waterfronten te versterken. Daarbij blijven we uiteraard nadrukkelijk de samenwerking met
belangenorganisaties en particuliere initiatiefnemers zoeken.
Zo werken we samen aan een in vele opzichten waterrijke leefomgeving!
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