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Tilburg, 22 maart 2022 
 
 
 
 
Aan: Provincie Noord-Brabant 
t.a.v. Provinciale Staten 
Postbus 90151 
5200 MC ’s-Hertogenbosch 
 
 
 
Kenmerk: LB 03.00-2059-yo 
Betreft: toelichting zienswijze beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 

 
 
Geachte Statenleden, 

Op 15 oktober heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Provincie Noord-Brabant het ontwerp- 
beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld. Op dit ontwerp-beleidskader hebben  
Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie  
een zienswijze ingediend. Hierin dragen wij een aantal aanbevelingen aan, waarmee het  
beleidskader Landbouw en Voedsel kan worden verduurzaamd.  

Deze aanbevelingen zijn, net als het overgrote deel van de overige zienswijzen, niet meegenomen  
in het concept-beleidskader. Aanstaande vrijdag 25 maart 2022 debatteert u over dit concept- 
beleidskader. Ter voorbereiding op dit debat sturen wij onze zienswijze nogmaals toe.  

Graag lichten we bovendien twee punten nader toe. 

MER advies: Problemen lucht, bodem, water, natuur en gezondheid blijven groot 
Bij het beleidskader is een Plan-MER opgesteld, welke de gevolgen van en mogelijke alternatieven 
voor het beleidskader inzichtelijk maakt. Op 17 december 2021 heeft de Commissie-m.e.r. haar eerste 
advies hierop uitgebracht. Na enkele aanvullingen op het Plan-MER van GS heeft de Commissie-
m.e.r. op 11 maart 2022 een tweede advies uitgebracht. 

De Commissie-m.e.r. stelt in haar laatste advies: ‘De beoordelingen in het MER en de aanvulling laten 
zien dat, zowel met de alternatieven als met het ontwerp-beleidskader, milieuknelpunten blijven  
bestaan en ambities en wettelijke normen of verplichtingen (zoals vanuit de Kaderrichtlijn Water) 
nog niet bereikt worden. De Commissie merkt daarbij op dat de hoofddoelstellingen in de uitwerking 
zijn afgezwakt. Zo staat de doelstelling om te voldoen aan (Europese) wettelijke verplichtingen, zoals 
de emissies voor gewasbeschermingsmiddelen of de Kaderrichtlijn Water, nog ver van het bereiken 
van de bovenliggende hoofddoelstelling ‘meest duurzaam en circulair van Europa’.’1 

De Commissie-m.e.r. merkt bovendien op dat de keuze voor dit concept-beleidskader ‘vooral lijkt  
ingegeven door het voorkomen van een negatieve invloed op de positie van de agrariër in het  
landbouwsysteem en niet op het voorkomen van negatieve effecten op ‘planet'-aspecten.”2 

Inzet ruimtelijk instrumentarium noodzakelijk om verdere verslechtering te voorkomen 
Ook zien we dat grasland nabij natuurgebieden steeds vaker vervangen wordt door intensieve teelten, 
die meer bestrijdingsmiddelen gebruiken. Hierdoor verslechtert de situatie in het natuurgebied.  
De provincie geeft in de nota van zienswijzen aan deze zorg te delen.  
 
 

 
1 Commissie m.e.r. (2022) Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030, provincie Noord-Brabant. Toetsingsadvies over het 

milieueffectrapport en de aangepaste aanvulling daarop. Pagina 3. 
2 Commissie m.e.r. (2021). Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030, provincie Noord-Brabant. Voorlopig toetsingsadvies 

over het milieueffectrapport. Pagina 6. 
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In het beleidskader wordt de wenselijkheid van natuurinclusieve landbouw en extensivering in 
randzones rond Natura2000-gebieden en natte natuurparels uitgesproken, maar alleen als iets dat de 
provincie vanuit de gebiedsgerichte aanpak wil stimuleren. Echter missen wij binnen de 
gebiedsgerichte aanpak juist sturing en heldere doelen vanuit de provincie.  
 
We roepen de provincie daarom op om nu echt werk te maken van de zonering rond natuurgebieden. 
Zet naast stimuleringsregelingen voor natuurinclusieve en biologische landbouw ook het ruimtelijk 
instrumentarium in om rond natuurgebieden zones aan te wijzen waar het niet langer is toegestaan 
om bestrijdingsmiddelen te gebruiken, meer grondwater te onttrekken dan de natuur aankan en een 
teveel aan stikstof in lucht en water te veroorzaken. Hiermee kan verdere verslechtering van de 
Natura2000-gebieden worden voorkomen, en komt het behalen van de wettelijke normen en 
verplichtingen voor de KRW en Natura2000 een stap dichterbij. 
 
Met duurzame groet, ook namens Brabants Landschap en Vereniging Natuurmonumenten, 

<<handtekening>> 

 
Misha Mouwen, 
adjunct-directeur Brabantse Milieufederatie  
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