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Tilburg, 6 mei 2020 

 

 

 

Aan: Leden van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten en de fractievoorzitters van de 

Statenfracties van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant 

 

 

Kenmerk: OV 03.20-1762-jb    

Betreft: 10 punten waar u zich sterk voor kunt maken! 

 

 

Geachte aanstaande Gedeputeerden en fractievoorzitters,  

 

Van harte gefeliciteerd met (de voortzetting van) uw deelname aan de coalitie van het 
provinciaal bestuur in onze unieke provincie.  
 

Brabant is een provincie om van te houden en te behouden. Waar zouden we zijn zonder  

het carnaval in Struivendurp, de innovaties uit Eindhoven en de stilte en rust van het 

Markiezaatsmeer. We zijn als Brabanders met elkaar verbonden door onze cultuur en 

natuur. 

 

Over de toekomst zijn we positief. Er liggen ontzettend veel kansen om als Brabant tot de 

wereldtop te blijven behoren. We kunnen van onze provincie de belangrijkste economische 

én ecologische regio van Europa maken. Als Brabant hebben we alle kennis in huis om de 

omslag te maken naar een duurzame toekomst.  

 

Als Brabantse Milieufederatie willen we ons blijven inzetten voor ons mooie Brabant.  

We blijven samenwerken met bedrijven, inwoners en overheden om te komen tot nieuwe 

oplossingen. Samen kunnen we topambities verwezenlijken. En samen kunnen we Brabant 

toekomstbestendig maken en behouden voor volgende generaties. Deze bestuursperiode 

willen we dan ook graag samenwerken met uw fracties en het nieuwe College van 

Gedeputeerde Staten.  

 

In deze brief geven we u graag 10 punten mee waar u zich deze bestuursperiode sterk voor 

kunt maken: 

 

 

1. Stimuleer circulaire burgerinitiatieven en profiteer van de economische en 

ecologische kansen 

De circulaire economie geeft een stevige impuls aan onze economie met innovatie, 

werkgelegenheid en ecologische mogelijkheden voor heel Brabant. Het biedt volop 

kansen voor het bedrijfsleven, lokale ondernemers en inwoners. Om een zo hoog 

mogelijk maatschappelijk rendement te behalen, is het belangrijk dat inwoners 

worden betrokken bij de circulaire economie. Inwoners zijn meer dan alleen 

consument, ze kunnen ook aanjager en initiatiefnemer zijn in het bevorderen van een 

circulaire samenleving. Wij roepen u daarom op om circulaire burgerinitiatieven te 

stimuleren en te ondersteunen. 
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2. Jaag economische groei aan door in te zetten op de energietransitie 

De energietransitie levert duizenden nieuwe banen op in Brabant. De provincie  

moet zich dan ook sterk maken om topambities voor de energietransitie te stellen.  

De verduurzaming van Brabant is daarmee goed voor werkgelegenheid in de bouw, 

installatiebranche en de maakindustrie. Daarnaast zorgt het sterk inzetten op de 

energietransitie voor kostenbesparingen bij bedrijven, een lagere energierekening 

voor alle Brabanders en het levert reductie van CO op. Wees ambitieus en gebruik de 

energietransitie als economische motor van Brabant. 

 

3. Zet in op 50% lokaal eigenaarschap door lokale energiecoöperaties te 

ondersteunen 

Om de energietransitie te laten slagen, is maatschappelijk draagvlak cruciaal.  

Zet om die reden in op minimaal 50% lokale participatie/eigenaarschap bij 

grootschalige energieprojecten. Brabantse inwoners zijn gebaat bij een provincie die 

lokale energiecoöperaties actief ondersteunt met raad, daad en financiële middelen. 

Zo krijgen inwoners zeggenschap over hun omgeving en kunnen ze meeprofiteren 

van de energietransitie. Stimuleer dat kennis laagdrempelig wordt gedeeld.  

De provincie kan daarnaast op een slimme wijze bijdragen door mogelijkheden van 

voorfinanciering te regelen, bijvoorbeeld via een fonds waarbij het uitgeleende geld 

wordt terugbetaald wanneer de ontwikkeling succesvol is (revolverend fonds).  

 

4. Neem regie om het duurzaam energiepotentieel volledig te benutten 

Er liggen kansen in Brabant om slim verbindingen te maken tussen regio’s als het 

gaat om de regionale energiestrategieën (RES). De vier Brabantse RES-regio’s 

kijken te weinig over hun eigen grenzen heen, wat leidt tot een suboptimaal  

energiebeleid met onnodig hoge maatschappelijke kosten. Ook leidt het tot 

versnippering en aantasting van het mooie Brabantse landschap. De BMF pleit  

voor clustering van grootschalige opwek van windenergie om de investeringen en 

maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden en kwetsbare natuurgebieden  

te ontzien.  

 

Als aanjager, verbinder en regisseur kan de provincie zorgen dat het duurzaam 

energiepotentieel volledig wordt benut. Neem dus regie door bovenregionale 

afstemming bij zoekgebieden voor wind-, zonne-energie en voor de warmte-opgave, 

en hou daarbij rekening met de (on)mogelijkheden van het huidige energienet.  

 

5. Behoud veilig en schoon (drink)water  

Het wordt steeds duurder om ons Brabantse drinkwater te zuiveren. 

Bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en het Brabants mestoverschot zijn 

belangrijke oorzaken van waterverontreiniging. Drinkwaterbedrijven hebben in onze 

provincie al meerdere grondwaterwinputten moeten sluiten. Daarnaast valt er minder 

te genieten voor recreanten omdat recreatieplassen in de zomer steeds vaker worden 

gesloten vanwege de overlast en gezondheidsrisico’s van blauwalg. Voldoende en 

schoon water is bovendien noodzakelijk om dieren- en plantensoorten te beschermen 

en de maatschappelijke investeringen in de aanleg van natuur te laten renderen. 

Garandeer de veiligheid van het grond- en oppervlaktewater door regie te nemen op 

naleving (en via het Rijk verbetering) van de mestwetgeving en het terugdringen van 

bodem- en waterverontreiniging door mest en andere stoffen. 
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6. Kies voor intelligente oplossingen tegen droogte en overstromingen 

Periodes van extreme droogte en overstromingen komen steeds vaker voor, denk 

aan de wateroverlast in 2016 en de droge zomers van 2018 en 2019. Om schade te 

voorkomen moet het Brabantse watersysteem deels anders worden beheerd en 

ingericht. Waterzekerheid bij droogte en voorkomen van wateroverlast is belangrijk 

voor landbouw, scheepvaart, energievoorziening, recreatie, drinkwatervoorziening en 

de natuur. Intussen wordt er meer water uit de Brabantse bodem onttrokken dan er 

per jaar wordt aangevuld. Ook agrarische ondernemers hebben daar steeds meer 

last van. Natuur is hierbij een sterke bondgenoot voor klimaatadaptatie. Met het 

bergen – in natte –  en conserveren – in droge tijden – van water dragen 

natuurgebieden bij aan het tegengaan van wateroverlast, verdroging en hittestress. 

Kies daarom als provincie naast innovatieve technische maatregelen ook voor 

ruimtelijke oplossingen die Brabant het beste helpen tegen droogte en 

overstromingen. 

  

7. Investeer in natuur en landschap als achtertuin voor alle Brabanders 
Behoud en herstel het mooie Noord-Brabantse landschap en onze unieke natuur. 

Onze Brabantse bossen zijn van levensbelang voor de gezondheid van inwoners.  
Het kleinschalig cultuurlandschap en onze natuurgebieden dragen bij aan een 

prettige woonomgeving en recreatieplek voor haar inwoners en toeristen. Voor een 

mooie en veerkrachtige natuur is het van groot belang dat natuurgebieden met elkaar 

worden verbonden. Ook in een robuust natuurnetwerk is er voldoende ruimte om te 

genieten, zolang bescherming van de natuurbelangen voorop staat. Daarnaast levert 

de Brabantse natuur opslag van CO2 in bodem en biomassa, waarmee het effect van 

klimaatopwarming wordt verminderd. Handhaaf daarom de ambitie om uiterlijk in 

2027 het Natuurnetwerk Brabant te realiseren. Hou ook vast aan de ambitie om 

13.000 hectare extra bos in Brabant te ontwikkelen in 2030, waarvan 2.500 hectare in 

deze bestuursperiode. Ondersteun bovendien initiatieven van inwoners om zelf een 

bijdrage te leveren, bijvoorbeeld met de aanleg van voedselbossen. 

 

8. Beloon boeren die investeren in natuur en landschap 

Kies voor een veilige en gezonde agrarische sector voor mens en dier. Grootschalig 

produceren voor de laagste prijs is een achterhaald businessmodel. Brabantse 

boeren kunnen alleen op de wereldmarkt blijven concurreren als ze onderscheidende 

en innovatieve concepten produceren; op efficiëntie gaan ze het niet redden. Dat zegt 

zelfs de topman van vleesverwerker VION. Daarnaast stellen multinationals als 

Friesland Campina en Unilever steeds meer duurzaamheidseisen bij de inkoop van 

producten. Een grondgebonden, natuurinclusief landbouwsysteem biedt Brabantse 

boeren de beste kans om op deze marktontwikkelingen in te spelen. Het draagt 

bovendien bij aan het behoud en herstel van het Brabants landschap en natuur, het 

zorgt voor een prettige leefomgeving en voor gezondere lucht in het buitengebied.  

De provincie kan deze ontwikkeling stimuleren door in het beleid boeren te steunen 

en belonen die investeren in natuur en landschap.  

 

9. Behoud het Noord-Brabants landschap zónder mestfabrieken  

De veiligheid en gezondheid van Brabanders staat onder druk door de aanwezigheid 

van mestfabrieken. In beantwoording op vragen over de gezondheidsrisico’s van de 

mestfabriek in Oss stelde het RIVM dat een deel van de ziektekiemen vanuit de 

mestverwerkingsfabriek in de buitenlucht terecht zal komen. De GGD hekelde eerder 

al het gebrek aan onderzoek naar de gezondheidsrisico’s.  
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In het PlanMER locatiebeleid mestbewerking staat de mogelijkheid dat mestfabrieken 

binnen een straal van 250 tot 500 meter van burgerwoningen worden gebouwd. 

Daarnaast zijn mestfabrieken met co-vergisting de spil in omvangrijke fraudes met 

afval en subsidies, zo blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie, de politie en 

enkele provincies. Onder Brabanders is er ook onvoldoende acceptatie voor 

mestfabrieken in de directe omgeving vanwege stank- en verkeersoverlast.  

Behoud daarom de intentie om co-vergisting te verbieden en kies voor een veilig  

en gezond Brabants landschap zónder mestfabrieken. 

 

10. Neem regie in de gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem  

Om het stikstofoverschot in Brabant aan te pakken is een stevige regierol van de 

provincie essentieel: voor het stellen van concrete doelen, het handhaven van 

afspraken en zorgen voor structureel herstel van de Brabantse natuur. Kijk daarbij  

als provincie integraal; dus ook naar hydrologie, klimaatadaptatie en CO2-uitstoot. 

Alle sectoren moeten bijdragen aan het terugdringen van stikstofuitstoot, te beginnen 

met piekbelasters. Door concrete compensatiemaatregelen te eisen voordat 

vergunningen worden verleend, wordt een nieuwe stikstofcrisis voorkomen.  

Sta extern salderen alleen toe op gebiedsniveau: zet de 70% emissieruimte in voor 

initiatieven in hetzelfde gebied als waar de emissieruimte is gekocht. Salderen of 

verleasen van latente ruimte leidt tot extra uitstoot en dat moet te allen tijde worden 

voorkomen; zowel voor de natuur als voor de juridische zekerheid van vergunningen.  

 

De Brabantse Milieufederatie werkt graag samen met de nieuwe coalitie en het 

aanstaande College van Gedeputeerde Staten aan een mooi en duurzaam Brabant! 

 

 

Met duurzame groet, 

 

<<handtekening>> 

 

Femke Dingemans, 

directeur Brabantse Milieufederatie 


