
 

 

 

 

 

Spoorlaan 434 | 5038 CH Tilburg 
013-535 6225 | bmf@brabantsemilieufederatie.nl | www.brabantsemilieufederatie.nl  

Kamer van Koophandel: 41095498 | Triodosbank: NL22 TRIO 0212 4972 51 

Tilburg, 17 juni 2020 

 

 

Aan: provincie Noord-Brabant 

t.a.v. College van Provinciale Staten  

Postbus 90151 

5200 MC ‘s-Hertogenbosch 

 

 

 

Kenmerk: EN 03.10-1780-fd 

Betreft: Visie Klimaatadaptatie en de bestuursopdracht ‘Stoppen van verdroging met een  

water robuuste inrichting van Brabant’ 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Op 19 juni bespreekt u de Visie Klimaatadaptatie en de bestuursopdracht ‘Stoppen van 

verdroging met een water robuuste inrichting van Brabant’.  

 

Als Brabantse Milieufederatie geven wij u hierbij graag input voor die bespreking.  

 

Het is een goed moment om deze klimaatvisie, die vooral is gericht op de watervraagstukken, 

nu vast te stellen. De effecten van een veranderend klimaat worden steeds voelbaarder en 

maatregelen zijn daarom echt nodig. Zoals u terecht opmerkt, zijn de huidige inspanningen 

onvoldoende en moet er een schepje bovenop om Brabant klimaatbestendig te maken.  

 

De grondwaterstanden zijn de afgelopen decennia fors gedaald. Dat is niet alleen funest voor 

de natuur, maar op termijn ook voor de landbouw. Wie zorgt dat er voldoende drinkwater is  

voor ons en de generaties na ons? 

 

Wij zijn verheugd dat u in de Visie Klimaatadaptatie nadrukkelijk kiest voor ruimtelijke 

oplossingen (“functies op de verkeerde plek worden heroverwogen”) en de samenhang met  

de energie- en landbouwtransitie en stikstofopgave zoekt. Want met alleen technische en 

sectorale oplossingen komen we er niet meer. Dit betekent dat niet alle ontwikkelingen overal 

kunnen. Die omslag in denken vraagt moed van alle betrokkenen, om hier niet langer voor  

weg te lopen maar nu echt de schouders onder de benodigde verandering te zetten. 

 

U geeft terecht aan dat investeren in natuur bijdraagt aan klimaatadaptatie. Natuur beschermt 

tegen hoogwater en is de ‘voorraadschuur’ voor het opslaan van de neerslag die ons 

grondwater aanvult. Doordat de Visie Klimaatadaptatie - voor het eerst - ruimte biedt aan 

benodigde maatregelen buiten de begrenzing van de natuur, ontstaat nieuw perspectief  

voor het realiseren van natuurherstel.  
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In navolging van onze inbreng op 22 november 2019 geven wij u graag nog twee  

overwegingen mee.  

 

Het stoppen van de groei van de watervraag is een belangrijke ambitie, maar niet genoeg om 

Brabant klimaatrobuust te maken. We hebben de afgelopen decennia ingeteerd op onze 

grondwatervoorraad, met een daling van de grondwaterstand tot gevolg. Om dat te herstellen  

is het stoppen van de huidige groei niet voldoende. 

 

U wilt dat Brabant in 2050 klimaatrobuust is. Veel maatregelen bent u voornemens  - en 

verplicht - om voor 2027 al genomen te hebben, om de natuuropgave en de KRW te realiseren. 

Deze maatregelen sluiten naadloos aan op een klimaatrobuust Brabant. Wij adviseren u dan 

ook dringend om deze maatregelen volgens afspraak voor 2027 uit te voeren en niet uit te 

stellen tot 2050. 

 

Geachte Statenleden, wij wensen u succes toe bij de bespreking van de Visie Klimaatadaptatie 

en de bestuursopdracht ‘Stoppen van verdroging met een water robuuste inrichting van 

Brabant’. 

 
 

Met duurzame groet, 
 
 
<<handtekening>> 
 
Femke Dingemans, 
directeur Brabantse Milieufederatie 
 
 
 


