
Petitie

De Maas in de wet

Wij zijn Maas Cleanup
Een beweging van bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, 

verenigd voor de Maas. Wij geloven dat er alleen met aandacht voor onze omgeving, 
toekomst is voor ons allemaal. Daarom treden we vanuit het hart van onze zaak naar buiten, 

om onze riviernatuur de bescherming te geven die zij verdient.

In 2020 brachten we een stroming op gang en maakten we met meer dan 5.000 vrijwilligers 
de Maas één dag plasticvrij. Maar de meer dan 6000 kilo zwerfafval die we ophaalden is 
niet genoeg. We willen het probleem bij de bron aanpakken: een échte oplossing voor het 

groeiende zwerfafvalprobleem. Daarom zetten we in 2021 koers naar Den Haag, 
om het tij voor eens en altijd te keren. 

Wij willen

De Maas in de wet
Nu voelt niemand zich verantwoordelijk voor het afval in onze rivier. Dat willen wij veranderen, 
door aan de Maas de status van rechtspersoon te laten toekennen, net zoals o.a. bedrijven 
en gemeenten hebben. Zo kunnen we opkomen voor de Maas en haar recht om vrij van afval 
te stromen.

Wereldwijd erkennen steeds meer regeringen de inherente rechten van de natuur. Nu is het aan 
Nederland. Het is de hoogste tijd om onze wet- en regelgeving in te zetten om de gezondheid van 
onze rivieren en hun stroomgebieden te beschermen en behouden, te beginnen bij onze Maas.

Verzoeken
Wij de Tweede Kamer om de Maas op de politieke agenda te zetten en te onderzoeken hoe we 
onze huidige wet- en regelgeving kunnen inzetten om uiteindelijk de fundamentele rechten van 
de Maas te verankeren, opdat deze handhaafbaar en afdwingbaar zijn.

1. Het recht om te stromen;
2.  Het recht om de essentiële ecologische 

functies in haar ecosysteem uit te voeren,  
waaronder het bieden van een gezonde 
huisvesting aan vissen, amfibieën,  
waterplanten en ander rivierleven;

3.  Het recht om vrij te zijn van  
verontreiniging;

4.  Het recht om te voeden en te worden  
gevoed door gezonde aquifers;

5. Het recht op inheemse biodiversiteit;
6. Het recht op herstel.

Constaterend
Dat de Maas minimaal de volgende fundamentele rechten moet bezitten:


