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Green Deal Waterhouderij

Betrokken partijen
 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
 - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 - Aequator Groen & Ruimte 
 - (Z)LTO
 - Nederlandse Akkerbouw Vakbond
 - Productschap Akkerbouw
 - Enkele agrarische ondernemers
 - SBB
 - Waterschappen Regge & Dinkel, Brabantse Delta en Scheldestromen

Beschrijving initiatief
Zoet water wordt een schaars goed. De behoefte om op meerdere terreinen regionaal zelfvoorzienend te 
zijn groeit. Gebiedseigen, onafhankelijke zoetwatervoorziening van goede kwaliteit wordt in heel 
Nederland van levensbelang. De Waterhouderij kan het antwoord zijn. In een Waterhouderij zijn functies en 
economische dragers natuur, recreatie, voedselvoorziening, drinkwater, energie, wonen en industrie in één 
gebied met elkaar verbonden. De grondgebruikers bergen hemelwater en stellen dit beschikbaar aan hun 
omgeving voor verschillende functies. Deze gebiedsgerichte aanpak realiseert verschillende doelen en kan 
zorgen voor nieuwe economische dragers.

De Waterhouderij is een publiek-privaat samenwerkingsverband op gebiedsniveau waarbinnen vereffening 
en beheer van kosten en baten georganiseerd zijn. In 3 pilotgebieden, Walcheren, Noord-Brabant en 
Overijssel, gaan waterschappen, ondernemers, ZLTO en Staatsbosbeheer samen aan de slag. Door een 
gecoördineerde landelijke aanpak kunnen partijen kennis uitwisselen en samen knelpunten aanpakken, en 
is de Waterhouderij op termijn makkelijker op te schalen.

Het doel van de Waterhouderij is een ‘volledige’ en duurzame zelfvoorziening in water voor de 
deelnemende partijen en het gebied. Daarnaast versterkt de Waterhouderij de bedrijfseconomische basis 
van de deelnemers. Zelfvoorziening zorgt voor besparing en risicobeperkingen en kan op termijn extra 
inkomsten genereren doordat andere teelten mogelijk worden en door het leveren van water aan boeren, 
industrie, natuur of nieuwe agribusiness. De Waterhouderij draagt bovendien bij aan duurzaamheid door 
het neerslagoverschot beter te benutten, tijdelijk te bergen en te distribueren. Zo wordt de waterkringloop 
zo veel mogelijk gesloten. 

Inzet van de Rijksoverheid is nodig, omdat het bedrijven niet lukt dit zelfstandig, zonder steun van het Rijk 
tot een vermarktbaar product te brengen. Initiatiefnemers lopen namelijk tegen de volgende knelpunten 
aan:
 - belemmerende wet- en regelgeving
 - ontbreken van experimenteerruimte
 - gebrek aan financiële middelen om regionale samenwerkingsverbanden te steunen
 - gebrek aan inbreng van specialistische kennis

Thema: water
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Resultaten
Uit 3 geselecteerde regio’s worden concrete kansrijke projecten uitgewerkt en tot mogelijke Green Deals 
omgevormd. De deelresultaten:
 - inventarisatie van mogelijke maatregelen (en waar mogelijk het testen daarvan
 - bepalen toekomstige samenwerkingsvorm(en)
 - aanvragen noodzakelijke vergunningen 
 - aanleggen en monitoren
 - verkennen van opschalingsmogelijkheden
 - uitwisselen van kennis en ervaringen

Inzet en acties partijen
Aequator Groen & Ruimte is projectleider en samen met Kiemkracht de trekker van de Green Deal. Aequator 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en treedt op als procesbegeleider, adviseur en 
kennismakelaar. De trekkers brengen samen met lokale partijen de pilots tot een succesvol resultaat. 

De verschillende partijen gaan met elkaar in gesprek, brengen specifieke kennis in, delen kennis met elkaar, 
toetsen concepten aan bestaande kaders, geven vergunningen af, realiseren maatregelen en zoeken naar 
cofinanciering. De partijen zijn bereid om te investeren in middelen, grond en tijd.

Inzet en acties Rijksoverheid
 - De Rijksoverheid spant zich in om regionale overheden, zoals waterschappen, provincies en 

gemeenten en de Unie van Waterschappen en STOWA te betrekken bij de Waterhouderij. 
 - De Rijksoverheid zet zich in om te onderzoeken of er belemmeringen in wet- en regelgeving zijn, en zo 

ja, te bevorderen dat deze worden weggenomen, bijvoorbeeld via het creëren van 
experimenteerruimte. 

 - De Rijksoverheid levert een bijdrage aan het verkennen van de mogelijkheden om gebruik te kunnen 
maken van Europese fondsen en programma’s. 

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal 


