Charter voor een gezamenlijke toekomst
CHARTER
TUSSEN
PIDPA opdrachthoudende vereniging
EN
NATUURPUNT vzw
Voor het natuurbehoud en voor de openbare drinkwatervoorziening is er nood aan voldoende
water van kwalitatief hoog niveau.
Zowel de drinkwatervoorziening als het natuurbehoud zijn van openbaar belang. Vanuit dat
vertrekpunt en met respect voor ieders maatschappelijke rol en eigenheid, zijn zowel Pidpa
als Natuurpunt zich bewust van de enorme kansen om door onderlinge samenwerking
belangrijke meerwaarden en synergieën te creëren.
Vanuit de vaststelling dat de kwaliteit van de waterbronnen en de maatschappelijke kost van
de waterzuivering het beste kunnen verzekerd worden in een natuurlijke omgeving die een
hoge beschermingsgraad geniet, erkent Pidpa hierbij haar verantwoordelijkheid om, conform
de Europese regelgeving en het natuurdecreet, het Europese Natura 2000-netwerk en het
Vlaams Ecologisch Netwerk in stand te houden en waar mogelijk te ontwikkelen zodat dit
netwerk blijvend kan functioneren ter ondersteuning van de natuurlijke structuur.
Natuurpunt erkent het openbaar belang van de drinkwatervoorziening en de rol daarvan in
het kader van de volksgezondheid. Ze erkent en respecteert hierbij de vraag van Pidpa tot
behoud van rechtszekerheid inzake bedrijfsvoering, waarbij grondwaterwinning een cruciale
plaats inneemt.
Pidpa en Natuurpunt willen actief samenwerken en dit met respect voor de andere actoren
binnen het gebied.
Pidpa en Natuurpunt engageren zich om hiervoor op regelmatige basis bijeen te komen om
afspraken in die zin te formaliseren. Afspraken inzake grondverwervingen en natuurbeheer
behoren tot de agenda. Ten einde tot resultaten te leiden zijn beide partijen bereid hun
knowhow inzake natuur en water, natuur- en waterbeheer en educatie ter beschikking te
stellen en uit te wisselen. Partijen zullen elkaar wederzijds informeren over belangrijke
projecten die op stapel staan, zodat vroegtijdig ingespeeld kan worden op mogelijke
knelpunten en opportuniteiten.
Beide partners engageren zich om ook bij andere publieke overheden en private eigenaars
aan te dringen om als beheerder van openbare en privé-domeinen hun verantwoordelijkheid
inzake zorgplicht voor de natuur op te nemen en om een constructieve bijdrage te leveren
aan de uitbouw, inrichting en beheer van een samenhangende en functionele natuurlijke
structuur.

Water en natuur slaan de handen in elkaar
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