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Tilburg, 28 maart 2019 
 
 

 

Aan: Provincie Noord-Brabant 

t.a.v. fractievoorzitters en leden Provinciale Staten 

Postbus 90151 

5200 MC Den Bosch 

 
 
Kenmerk: OV 03.10-1598-mh 
Betreft: het versterken van elkaars ambities 

 

Geachte fractievoorzitters en leden van Provinciale Staten, 

Hartelijk gefeliciteerd met uw behaalde zetels voor de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant!  

De Brabantse Milieufederatie brengt graag samen met u een mooi en duurzaam Brabant dichterbij.  

Wij verheugen ons dan ook op een goede en vruchtbare samenwerking in de komende bestuursperiode. 

Graag brengen wij daarbij de onderstaande punten onder uw aandacht. Wij nodigen u van harte uit om deze 

te bespreken. 

Kies voor een én-én-aanpak duurzame energie 

De overstap naar duurzame vormen van energievoorziening vormt de komende jaren een enorme opgave 

voor Brabant. Zoals de provincie heeft vastgelegd in de Brabantse Energie Agenda moet Brabant in 2050 

energieneutraal zijn. In 2030 moet dan al 88 PJ opgewekt worden uit zonne- en windenergie. Dat betekent  

dat de komende 10 jaar een veelvoud van het huidige aantal windmolens en zonnepanelen een plaats moet 

krijgen in Brabant. Dit vraagt een andere manier van denken en een andere manier van handelen.  

De doelstelling is alleen haalbaar met een én-én-aanpak: forse inzet op besparing én veel opwekking; bij 

opwekking veel meer zon op daken én zon op de grond én wind én benutten van warmte. We zullen grote 

dilemma’s tegenkomen en moeten oplossen. Dat vraagt durf van de provincie als regisseur voor deze opgave, 

samenwerking tussen heel veel partijen én vooral het betrekken van de Brabantse samenleving.  

De BMF steunt de ambitie volledig. Voor de realisatie daarvan is een goede betrokkenheid van inwoners 

essentieel. Mensen moeten tijdig mee kunnen praten over locaties en ook mee kunnen doen als eigenaar. Om 

die reden is het uitgangspunt van 50% lokaal eigendom in het klimaatakkoord van groot belang. Daarnaast is 

een zorgvuldige afweging met natuur, landschap en leefomgeving van groot belang voor het realiseren van 

voldoende energieopwekking. Bij voorkeur worden hierbij functiecombinaties gecreëerd, zodat bijvoorbeeld 

natuur of lokale voorzieningen meegefinancierd worden uit de opbrengsten. 

Als organisatie met een groot netwerk onder bewonersorganisaties ondersteunen wij u graag in deze transitie. 

We bieden aan mee te denken en mee vorm te geven aan goede participatieconstructies, goede 

afwegingskaders en inspirerende voorbeeldprojecten. En we dragen graag bij aan een goede uitvoering van 

de regionale energiestrategieën, eveneens door inbreng van de bovengenoemde uitgangspunten en het 

helpen organiseren van participatie.  

Kies voor een integraal en strategisch waterbeleid 

Ook op het gebied van water ligt er de komende jaren een grote opgave. Klimaatadaptatie vraagt om veel 

meer ruimte voor regen en overstromingswater, en tegelijk zal de zoetwatervoorziening in droge periodes 

veilig gesteld moeten worden. Een strategisch en integraal waterbeleid is daarbij noodzakelijk. Water is altijd 

onderdeel van een systeem. Niet alleen fysisch en geografisch, ook sociaal. Beregening kan niet los gezien 

worden van (grond)waterstanden, onttrekkingen door de industrie uit grondwater kan niet los gezien worden 
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van belangen van burgers; en de partijen die verantwoordelijk zijn voor waterverontreiniging door bijvoorbeeld 

mest, bestrijdingsmiddelen en medicijnen hebben ook de verantwoordelijkheid daar iets aan te doen.  

De Brabantse Milieufederatie is blij dat de provincie wil inzetten op onder andere robuuste beekdalsystemen, 

een klimaatbestendig landschap en verbetering van de waterkwaliteit. Wij vragen een beleid waarin aandacht 

is voor eerlijke waterverdeling, schoon water, inrichting van klimaatvriendelijke steden en het stimuleren van 

maatregelen die de inzijging van regen en overstromingswater bevorderen. Bodems en ondergronden spelen 

een belangrijke rol in het waterbeleid, bij een integrale aanpak is het belangrijk dat deze worden 

meegenomen.  

Water in al haar facetten is een thema dat veel van onze supporters en aangesloten groepen aanspreekt. Wij 

bereiken met hen veel overlegtafels en burgers. Wij helpen u daarmee graag om onze gezamenlijke doelen te 

bereiken.  

Kies voor een natuurinclusieve, grondgebonden landbouw 

De landbouw neemt in Brabant een belangrijke plaats in. Wij zien de economische belangen die daarmee 

gemoeid zijn en het belang van voedselproductie. Wij zien echter ook hoe de Brabantse natuur en burgers 

lijden onder de gevolgen van de intensieve landbouw en met name de intensieve veehouderij. Er zijn meer 

dan 100 lokale natuur- en milieugroepen in Brabant, die zich zorgen maken over de effecten van landbouw op 

natuur en de kwaliteit van de leefomgeving. Dan hebben we het over stikstof (ammoniak, nitraat), landschap, 

stank, gezondheid (fijnstof, Q koorts), dierenwelzijn, enzovoorts. 

Het is hard nodig dat de verschillende belangen in balans worden gebracht, zodat onze voedselproductie 

gepaard gaat met een gezonde leefomgeving en natuur. Dat vraagt om beleid dat meer gericht is op een 

integrale aanpak en minder op symptoombestrijding en technische maatregelen. En om een duidelijke keuze 

voor een grondgebonden veehouderij (dus afbouw van intensieve veehouderij) met krimp van de veestapel. 

Een beweging naar regiokringlopen, grondgebonden en natuurinclusieve landbouw vereist nieuwe 

bedrijfsmodellen en nieuwe verdienmodellen. Zodat boeren een goed inkomen kunnen verdienen met 

duurzame kwaliteitsproducten en het steeds meer produceren tegen steeds lagere prijzen wordt doorbroken. 

Deze transitie vraagt om een nieuwe visie en een grote krachtenbundeling. We roepen de provincie op om het 

voortouw te nemen in die visievorming, samen met de betrokken partijen. Daaraan leveren we graag een 

actieve bijdrage. 

De Brabantse Milieufederatie is ook al bezig met deze vernieuwing. Wij ontwikkelen samen met netwerken 

van voorop lopende boeren andere landbouwconcepten. Wij zijn als gezamenlijke natuur- en milieufederaties 

nauw betrokken bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, en daarbinnen aanjager van gebiedsaanpakken voor 

natuurinclusieve landbouw. We willen dit ook in Brabant graag verder van de grond tillen. Wij bieden aan 

daarin samen te werken en ons netwerk daarin te betrekken. 

Kies voor een versnelde realisatie van het Natuurnetwerk Brabant 

Rijk geschakeerde natuur en fraaie landschappen maken Noord-Brabant tot een aantrekkelijke provincie om 

te wonen, te werken en te ontspannen. Aandacht voor het behoud daarvan is essentieel, niet alleen voor de 

mens, maar voor alle flora en fauna die er onderdeel van is. De provincie bouwt aan een sterk Natuurnetwerk 

Brabant, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Ook werkt de provincie aan het terugdringen van 

stikstofbelasting via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en neemt zij maatregelen tegen de 

achteruitgang van biodiversiteit.  

Prachtige doelen, waar wij ons ook intensief mee bezighouden. Een integrale en versnelde realisatie van het 

Natuurnetwerk Brabant vinden wij uiterst belangrijk om de biodiversiteit in Brabant te versterken. Maatregelen 

die de robuustheid van het natuurnetwerk vergroten, en die tevens klimaatadaptatie ondersteunen zijn daarbij 

onontbeerlijk. Stedelijke ontwikkelingen moeten daarbij zorgvuldig worden afgewogen en zo veel mogelijk 

binnen bestaand stedelijk gebied plaatsvinden, bijvoorbeeld door een optimale  herinrichting en/of combinatie 

van functies.  
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Wij denken en werken graag met u mee aan alle maatregelen die de Brabantse soorten en landschappen 

beschermen. Dankzij de vele natuur- en milieugroepen die bij ons aangesloten zijn beschikken wij over veel 

lokale kennis op dit gebied en bereiken we veel Brabanders die actief bijdragen aan landschap en natuur.   

Kies voor een circulaire economie 

In onze huidige lineaire economie verbruiken we drie keer zoveel grondstoffen als onze aarde kan leveren. 

Een circulaire economie is gebaseerd op fundamenteel andere uitgangspunten. Circulaire economie gaat uit 

van gesloten kringlopen van producten, componenten en materialen. Zo voorkom je grondstoffenschaarste en 

onnodige CO2-uitstoot. Het tegengaan van (rest)afval en afwenteling voorkomt belasting van het milieu en 

bevordert werkgelegenheid, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. 

180 bedrijven en organisaties, waaronder de provincie Noord-Brabant, tekenden in 2017 het Nationaal 

Grondstoffenakkoord. Zij spraken af om in 2030 minimaal 50% minder primaire grondstoffen als metaal te 

gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 grondstoffen zo te benutten dat geen waarde meer verloren 

gaat. In zo’n circulaire economie zijn de kringlopen van grondstoffen gesloten en bestaat dus geen afval meer. 

Om dit te realiseren zijn ondersteunend beleid en concrete stimuleringsprogramma’s de komende jaren 

noodzakelijk. 

Wij denken en werken graag met u mee om deze ambitie te realiseren. Ons netwerk van supporters en onze 

contacten in Brabant kunnen daarbij ongetwijfeld van dienst zijn. 

Kies voor duurzame mobiliteit 

De provincie Noord-Brabant wil duurzame en slimme vormen van mobiliteit stimuleren. Wij zijn blij met de 

inzet op duurzaam vervoer (zoals elektrisch vervoer, deelauto’s, innovatief OV, snelle fietspaden en CO2-

neutraal onderhoud en beheer van infrastructuur) en de inzet van informatie- en communicatietechnologie om 

verkeer- en vervoerstromen te minimaliseren en te optimaliseren. De gezondheid van burgers, natuur en 

milieu kan daarvan sterk profiteren. Door nú volop in te zetten op deze overstap naar gezond en slim vervoer 

kunnen we een halt toeroepen aan schadelijke neveneffecten zoals fijnstof, geluidhinder en aantasting van het 

landschap. 

Ook hier geldt dat wij veel burgers en overlegtafels bereiken. Wij denken graag mee om samen met u 

duurzame mobiliteit te bevorderen. 

Tot slot 

De grote fysieke opgaven waar Brabant voor staat brengen lastige dilemma’s met zich mee. Hoe geven we 

alle nieuwe ruimteclaims een plek, hoe bewaren (of liever: versterken) we daarbij kwetsbare waarden en hoe 

zorgen we dat het tot uitvoering komt. Er zijn ook heel veel kansen, door slim te combineren en mensen 

vroegtijdig te betrekken bij nieuwe plannen en initiatieven. De Brabantse milieufederatie zet haar kennis en 

netwerken graag in om Brabanders daarin te betrekken en samen oplossingen te vinden.  

Wij wensen u in de komende jaren veel succes in uw werkzaamheden voor een mooi Brabant. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Joris Hogenboom, 

directeur Brabantse Milieufederatie 

 


