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Tilburg, 6 april 2021 
 
 
Aan: provincie Noord-Brabant 
t.a.v. Provinciale Staten 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
  
 
Kenmerk: LB 03.00-1909-fd 
Betreft: reactie beleidskader Landbouw en Voedsel 
  
 
Geachte Statenleden, 
 
Met belangstelling hebben Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en de  
Brabantse Milieufederatie het eerste concept van het beleidskader Landbouw en Voedsel  
gelezen. Een stevig provinciaal beleidskader biedt volgens ons bij uitstek kansen om op de 
knelpunten op te lossen waaronder de Brabantse landbouw steeds zwaarder gebukt gaat en 
om de Brabantse boeren perspectief te bieden. 
 
Met deze brief brengen wij graag enkele punten onder uw aandacht. Wij vragen u deze mee  
te nemen bij de verdere uitwerking van het beleidskader.  
 
De landbouw vraagt juist nú om een integrale benadering. Een benadering waarin agrarische 
productie niet los staat van de natuurlijke omgeving waarin die plaatsvindt. Gemeten en  
geobserveerde ecologische waarden (zoals biodiversiteit) en sociale waarden (zoals gezond-
heid en burgerbetrokkenheid) bepalen daarin mede de koers.  
 
Wij vragen u om de termen ‘duurzaam’, ‘natuurinclusief’ en ‘circulair’ nader te definiëren zodat 
we in de gesprekken over het beleidskader allemaal hetzelfde beeld hebben. Een nadere  
definitie is essentieel voor een goede uitwerking van dit beleidskader. Vragen die wij hebben, 
zijn: wat verstaat u precies onder duurzaam? Wanneer is landbouw natuurinclusief? Op wat 
voor schaal moet een kringloop sluiten?  
 
Voor ons als natuur- en milieuorganisaties is een toekomstbestendige duurzame landbouw  
een systeem dat:  

• grondgebonden en natuurinclusief is met lokaal gesloten kringlopen, 

• juist een positief effect heeft op natuur, lucht- en bodemkwaliteit en klimaat, 

• op een duurzame manier met water omgaat, wat betreft waterkwaliteit en kwantiteit  
voor de omgeving, 

• ook op eigen land ruimte biedt en creëert voor een diversiteit aan wilde dieren en planten, 

• de kwaliteit van onze leefomgeving en ons landschap verhoogt, 

• bijdraagt aan een effectieve bescherming van natuur en landschap hier en elders, 

• onder bovenstaande voorwaarden ook economisch duurzaam is. 
 
Dit als aanvulling op de samenvatting in bijlage 1 van het beleidskader. De opmerkingen die 
daar genoemd worden in het gesprek met de ‘Groene Partners’ vertegenwoordigen niet  
helemaal ons betoog voor een integrale, lange-termijn-benadering van de landbouw, waarin  
natuurinclusiviteit een centrale plaats heeft. 
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In het beleidskader Landbouw en Voedsel wordt een toekomstbeeld geschetst dat voornamelijk 
een ‘doorgaan-op-dezelfde-weg’-benadering is, in een hoogtechnologische omgeving. Een  
gemiste kans, vinden wij. Alleen in een integrale benadering zijn échte transities en échte  
|innovaties mogelijk.  
 
Brabants Landschap, Ver. Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie zien een  
transitie naar een natuurinclusieve landbouw dan ook als belangrijke oplossing. Het biedt een 
weg naar een duurzame toekomst voor landbouw én natuur in Brabant. We ondersteunen en 
stimuleren deze transitie dan ook van harte en waarderen het als boeren stappen zetten in deze 
richting. Laat in het provinciale beleidskader zien dat u dit ook actief ondersteunt, zodat ook de  
generaties na ons nog kunnen genieten van de Brabantse natuur en het Brabantse landschap.  
 
Als partners zijn wij uiteraard bereid met u mee te denken hoe we dit samen concreet vorm  
kunnen geven, zonder een verdienmodel daarbij uit het oog te verliezen. 
 
Met duurzame groet, mede namens Brabants Landschap en Ver. Natuurmonumenten, 
 
<<handtekening>> 
 
Femke Dingemans, 
directeur Brabantse Milieufederatie  
 
 


