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Tilburg, 15 juli 2021 
 
 
Aan: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant  
Postbus 90151  
5200 MC ‘s-Hertogenbosch  
 
 
Kenmerk: OV 03.10-1947-fd 
Betreft: Addendum ‘Samen bouwen aan kwaliteit voor Brabant’ bij Bestuursakkoord 2020-2023  
 
 
Geachte leden van Provinciale Staten,  
  
Wij feliciteren u met de nieuwe coalitie en het addendum ‘Samen bouwen aan kwaliteit voor Brabant’  

dat u toevoegt aan het Bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’.  

Samen met u en onze gezamenlijke achterban blijven we ons de resterende bestuursperiode graag  

inzetten om Brabant duurzamer en natuurinclusiever te maken. Er liggen veel uitdagingen maar  

ook kansen om gezamenlijk grote stappen te zetten. Als Brabantse natuur- en milieuorganisaties  

geven wij u op een aantal onderwerpen uit het addendum graag onze input mee.  

Natuur, landbouw en water  
 

Stikstof dossier 

Het is goed dat het addendum ruimte biedt voor extra maatregelen bovenop het landelijk beleid binnen 

de gebiedsgerichte aanpak rondom stikstof. Dat is ook nodig, want zoals u onlangs zelf constateerde in 

de Toestand van de Natuur in Brabant, verslechtert de natuur en de biodiversiteit nog steeds op grote 

schaal. Eerder riepen wij het provinciaal bestuur op om een hoger afromingspercentage te hanteren1  

in die Natura 2000-gebieden die zwaar overbelast zijn en de actieve handel in stikstofruimte te staken2. 

De tekst in het addendum stemt ons hoopvol dat dit College de daad bij het woord zal voegen. 

De gebiedsgerichte aanpak is cruciaal voor het realiseren van opgaven voor stikstof en water, in  

samenhang met een toekomstbestendige landbouw. Cruciaal hierbij is dat de provincie een duidelijke  

opdracht meegeeft voor de te behalen doelen op het gebied van stikstofreductie en hydrologie.  

Met die doelen kunnen gebiedspartijen werken aan oplossingen en gebiedsgericht maatwerk.  

Daaraan leveren wij graag onze bijdrage. 

Grondfonds 

Met de andere Manifestpartners hebben Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie  

en Vereniging Natuurmonumenten aandacht gevraagd voor het instellen van een grondfonds,  

naast een ondersteunend instrumentarium en betrouwbare basisinformatie (zoals goede  

hydrologische analyses). We zijn dan ook blij met uw voornemen om een provinciale grondbank  

met een herallocatiefonds te starten en vragen u om ook te kijken naar de andere aandachtspunten  

die de Manifestpartners in hun brief aan de (in)formateurs hebben genoemd3. 

 

Kringlooplandbouw 

We ondersteunen van harte uw voornemen om, in navolging van het rijk, kringlooplandbouw  

als uitgangspunt te hanteren. Wij hopen dat we in het beleidskader Landbouw & Voedsel  

concrete maatregelen gaan lezen die deze transitie gaan ondersteunen. Zoals u van ons mag  

verwachten, zullen wij ons inspannen om de transitie naar een landbouw die grondgebonden en  

natuurinclusief is met lokaal gesloten kringlopen mede vorm te geven en te versnellen. 

 
1 brief d.d. 14-11-2019 
2 brief d.d. 09-04-2021 
3 brief d.d. 22-06-2021 
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Oplossen verdroging 

Wij zijn blij dat u de visie Klimaatadaptatie, met daarin de aanpak verdroging, blijft omarmen.  

Eerder4 hebben wij onze zorgen over de concrete uitvoering, in relatie tot de gestelde doelen in 2027  

met u gedeeld, in de verwachting dat u daarmee aan de slag gaat.  

Investeren in natuur 

Uiteraard zijn we zeer content met de 5 miljoen euro die u extra gaat investeren in de aanleg van  

faunapassages en het verbeteren van de leefomgeving voor weide- en akkervogels. Helaas lezen  

we niets over een herziening van de voorgenomen bezuiniging op Natuur van 10 miljoen euro per jaar  

vanaf 2023. 

Overigens missen we aandacht voor het landschap in het addendum. Het Brabantse landschap staat  

onder grote druk, terwijl behoud en versterking van waardevolle landschappen van groot belang is voor 

onder andere de leefbaarheid en de biodiversiteit. Bij ons en onze achterban zijn hierover veel zorgen. 

Wij vragen u hier aandacht voor te hebben. 

Energietransitie  
 
Wij zijn blij met de regierol die u als provincie neemt in de transitie. Voor een groene en duurzame  

energietransitie is het nodig dat belangen van natuur en milieu volwaardig worden meegenomen en  

dat kwetsbare natuurgebieden en waardevolle landschappen worden ontzien. Daar lezen we helaas niets 

over in het addendum. We gaan graag met het nieuwe College in gesprek over hoe u dit ziet en hoe wij 

samen met onze achterban van toegevoegde waarde kunnen zijn bij een succesvolle energietransitie.  

Brede welvaart 
 
Het is goed dat de provincie voor zichzelf een rol ziet om de gezondheid en de kwaliteit van  

leven en welzijn van huidige en toekomstige Brabanders te beschermen en te bevorderen.  

We denken graag met u mee over streefwaarden en maatregelen, waarmee de gezondheid  

van de Brabanders structureel wordt verbeterd. 

Tot slot roepen wij u op om bij de realisatie van de opgaven gebruik te maken van het enthousiasme  

en de uitvoeringskracht van de Brabantse samenleving, waaronder maatschappelijke partners en 

(groene) vrijwilligers, en hen daarbij vanuit de provincie de benodigde ondersteuning te bieden.  

 

Wij wensen u veel succes toe met het uitvoeren van het aangevulde Bestuursakkoord en kijken er naar 

uit om constructief met u te blijven samenwerken aan een mooi en natuurinclusief Brabant. 

 

 

Met duurzame groet,  

Joris Hogenboom, Brabants Landschap  

 

Femke Dingemans, Brabantse Milieufederatie  

 

Renske Visscher, IVN Brabant  

 

Lars Koreman, Vereniging Natuurmonumenten 

 

 
4  Brief d.d. 18-5-2021 


