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Dit is een inspanningsverplichting voor elk van de betrokken
partijen vanuit haar eigen rol. Het heeft maatschappelijk veel
te bieden: duurzame kleiwinning is een belangrijke (financiële)
groene motor voor een klimaatbestendig rivierensysteem waar
de natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken
en recreëren. Wij zijn ervan overtuigd dat onze groene afspraak
daarmee een significante bijdrage levert aan de realisatie van
het programma Integraal Rivier Management, Kaderrichtlijn
Water en Programmatische Aanpak Grote Wateren. Daarbij
draagt het gebruik van de vrijkomende klei in keramische
bouwproducten bij aan klimaatdoelen en aan de doelen
van de circulaire bouweconomie zoals het beschermen van
grondstoffenvoorraden.

Met de Groene Afspraak voor klimaatinclusieve en natuurpositieve kleiwinning spreken de ondertekenaars ambitie uit zich
de komende 15 jaar te committeren aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Voortzetting van de methode reliëfvolgende kleiwinning met natuurinrichting, dat bijdraagt aan een aantrekkelijk rivierenlandschap én
hoogwaardige grondstoffen levert;
De ambitie om gemiddeld 75 ha per jaar gebiedsontwikkeling te realiseren door reliëfvolgende kleiwinning met natuurinrichting in het
winterbed van de rivieren, inclusief overheidsopgaven zoals Kaderrichtlijn Water, Programma Aanpak Grote Wateren en
Integraal Rivier Management;
Het ontwikkelen van integrale plannen en projecten voor alle kleiwinningen in het riviersysteem zodanig dat deze een zo hoog mogelijke
meerwaarde voor natuur (biodiversiteit), recreatie en ruimtelijke kwaliteit hebben, waarbij mogelijkheden van cofinanciering
(binnen bijvoorbeeld IRM) worden verkend;
Het (zo mogelijk) toepassen van ontwerpprincipes voor riviernatuur (op riviertrajectniveau zijn er verschillen), zodat deze actief bijdragen 		
aan het herstel van de gewenste rivierdynamiek, zoals meestromende nevengeulen en duurzame bodemligging én de rivier klei blijft
afzetten in de uiterwaarden en kwalitatief geschikte keramische klei ook winbaar blijft;
Het realiseren van pilotprojecten rond natuur-inclusieve innovaties zo mogelijk in combinatie met kleiwinning, met een zo goed mogelijke
balans tussen ecologie en economie;
Het waar mogelijk en wenselijk gefaseerd inzetten van geschikte gronden van de deelnemende organisaties, vooruitlopend op
grondstoffenwinning, voor bijvoorbeeld duurzame gronduitgifte, tijdelijke natuur, natuur-inclusieve landbouw en extensieve 				
recreatiemogelijkheden;
Klei te behandelen en toe te passen als een hernieuwbare grondstof en waar mogelijk altijd hoogwaardig toe te passen;
Oplossingen zoeken rond vraagstukken tussen natuurbeschermingsdoelen en reliëfvolgende kleiwinning, zoals gestroomlijnde
planologische procedures;
Gezamenlijk communiceren naar een breed publiek over deze groene afspraak en de resultaten daarvan en het bevorderen dat het
concept van ruimte voor levende en klei-leverende rivieren plek krijgt in relevante beleidsprogramma’s (zoals IRM);
Deze Groene Afspraak uit te werken op riviertrajectniveau voor de komende 15 jaar; de concrete stappen en projecten zijn te volgen op
websites zoals www.kleiwinning.nl en via de websites van de deelnemende organisaties.
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