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Tilburg, 15 februari 2022 
 

 
 
Aan: Provincie Noord-Brabant 
t.a.v. Provinciale Staten 
Postbus 90151 
5200 MC ’s-Hertogenbosch 
 
 
 
Kenmerk: NL13.00-2041-yo 
Betreft: startnotitie beleidskader Leefomgeving 
 
 
Geachte Statenleden, 
 
Op 18 februari bespreekt u de startnotitie beleidskader Leefomgeving. Het hoofddoel van dit beleids-
kader is een veilige en gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit. Het beleidskader 
moet houvast bieden bij het maken van keuzes in de fysieke leefomgeving. Vanwege de steeds 
toenemende druk op de beschikbare ruimte in Brabant zijn we blij met de komst van dit nieuwe 
provinciale kader- en sturingsinstrument. Graag geven Brabants Landschap, Vereniging 
Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie u voor de bespreking de volgende 
aandachtspunten mee. 
 
Stel duidelijke kaders: niet alles kan overal 
In de startnotitie staat (p.10): ‘Als basis voor ons handelen nemen we de ‘leefwereld’ met de 
bestaande gebiedskenmerken, waarden, identiteiten en kwaliteiten als uitgangspunt.’ Als natuur- en 
milieuorganisaties willen we daarom zuinig omgaan met waardevol landschap bij de zoektocht naar  
nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen in het buitengebied.  
 
De provincie wil maximaal inzetten op het integreren en verweven van functies. Echter, niet alles kan 
in de praktijk overal. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Durf keuzes te maken door 
aan te geven op welke locaties u welke functies wel en niet toestaat. Hierbij moet de functie passen bij 
de omgeving, bodemsoort en het (grond)waterpeil. Zo zijn beekdalen niet bedoeld om woningen in te 
bouwen, horen zonnepanelen op verharde oppervlaktes thuis en zijn droge zandgronden niet geschikt 
voor intensieve lelieteelt.  
 
Voorkom dat in de praktijk de bescherming van waardevol landschap, natuur en een veilige,  
gezonde leefomgeving het afleggen tegen economische belangen en een sluitpost vormen in  
de belangenafweging. Borg deze bescherming in het beleidskader door daarin concrete kaders 
(randvoorwaarden) te stellen voor de toewijzing en prioritering van functies.  
 
U heeft als Provinciale Staten een kaderstellende rol. Gebruik die positie om Gedeputeerde Staten 
richting te geven in de uitvoering van het beleidskader. Dan kunt u vanuit uw controlerende rol 
vervolgens bepalen of de koers die u heeft uitgezet in de praktijk ook wordt gevolgd. 
 
Bescherm ons mooie Brabantse landschap 
Een aantrekkelijk landschap en natuurrijke omgeving dragen bij aan de brede welvaart en welzijn  
van Brabanders. In de startnotitie wordt het belang van een aantrekkelijk landschap en natuurrijke 
omgeving in Brabant echter onderbelicht.  
 
Brabant kenmerkt zich door een grote diversiteit aan landschappen waar het fijn is om te wonen en  
te recreëren, waaronder de ruige Peelvenen, prachtige kleinschalige coulisselandschappen op de 
zandgebieden zoals in het Nationaal Landschap Het Groene Woud, beekdallandschappen, 
rivierlandschappen (met zowel nieuwe natuur als eeuwenoude Maasheggen), open zeekleipolders, 
het venige overgangslandschap van zand naar klei (de ‘naad’ van Brabant, met het slagenlandschap), 
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en de Brabantse Wal. Zandpaden en oude percelering vormen daarbij bijzonder waardevolle 
elementen in de cultuurhistorisch waardevolle landschappen.  
 
Dit is echter onder druk komen te staan als gevolg van onder andere intensivering van de landbouw, 
verstedelijking, verdozing en infrastructuur. Dagelijks gaan er landschapswaarden verloren, zoals 
zandpaden en kleine landschapselementen als overhoekjes en bomenrijen. Landschap(spijn) is een 
thema dat leeft in de samenleving en waarvoor de provincie hét overheidsniveau is dat hiervoor 
verantwoordelijk is, gezien het gemeentegrensoverschrijdende karakter van veel waardevolle 
landschappen.  
 
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het landschap in Brabant en is ook de 
belangrijke rol van de provincie hierin onderstreept én erkend.1 In de startnotitie wordt het belang van 
het landschap in Brabant echter onderbelicht. Bescherming en versterking van het mooie Brabantse 
landschap vergt een offensief beleid.  
 
Concreet pleiten wij voor: 
 
➢ Provinciaal beschermingsbeleid voor waardevolle landschapsstructuren en -elementen. 
Ter illustratie: Tennet legt een zeventig kilometer lange, nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding 
dwars door West- en Midden-Brabant. Er zijn regels voor zover dit impact heeft op natuurgebieden 
(mitigatie en compensatie), maar voor de grote impact op het landschap zijn nu alleen boterzachte 
gebiedspaspoorten beschikbaar, die geen harde status en doorwerking hebben.  

 
Zorg voor provinciaal beschermingsbeleid voor waardevolle landschapsstructuren en -elementen,  
met beschermingsregels vergelijkbaar met het natuurnetwerk, zoals het ‘nee, tenzij’ principe en 
compensatie. Breidt bovendien de groenblauwe mantel uit met landschappelijk waardevolle gebieden. 
Provincie Gelderland heeft al regels voor beschermde landschappen. 
 
➢ Offensief beleid voor het aantrekkelijker maken voor mens en natuur van uitgeklede agrarische 

landschappen.  
Stel een concreet doel voor de groenblauwe dooradering van het boerenland met bijbehorend budget. 
Niet alleen in overgangszones rond Natura2000-gebieden, maar in heel Brabant. Denk bijvoorbeeld 
aan minimaal 10% natuurlijke randen en hoekjes in de landbouw. Stimuleer het planten van hagen  
en bomen, zowel op agrarisch land als in de publieke ruimte, zoals langs provinciale wegen.  
 
Zorg voor een leefbaar en gezond buitengebied 
Om alle Brabanders in staat te stellen om in een veilige en gezonde leefomgeving met goede 
omgevingskwaliteit te kunnen wonen, werken en recreëren, moet er nog veel gebeuren. In onze brief 
over de startnotitie van het beleidskader Milieu gaven we u al enkele concrete aanbevelingen om dit  
te bereiken. Ook vanuit dit beleidskader Leefomgeving kan hier via ruimtelijke maatregelen aan 
worden bijgedragen. 
 
Concreet pleiten wij voor: 
 
➢ Het verminderen van blootstelling aan geur, fijnstof, endotoxinen en risico op zoönosen. 
Door hoge concentraties vee in de veedichte gebieden is er regelmatig sprake van overbelasting  
met geur en ongezonde concentraties fijnstof en endotoxinen. Doordat deze stallen en dieren dicht bij 
elkaar en nabij woningen staan, is er bovendien een potentieel risico van het ontstaan van dierziekten 
en zoönosen. Werk daarom via ruimtelijk beleid toe naar afname van deze lokale hoge concentraties 
van vee, bijvoorbeeld door: 
 

• extensivering en grondgebondenheid te stimuleren; 

• meer afstand tussen woningen en veehouderijen, veehouderijen onderling en woningen en 
mestfabrieken te creëren; 

• niet toe te staan dat bestaande bedrijven binnen 250 meter afstand van woningen mogen 
uitbreiden in aantal dieren;  

 
1 denk bijvoorbeeld aan het drukbezochte symposium hierover in 2018, het aanvalsplan Landschap van Natuurmonumenten in 2017, en de  
tentoonstelling ‘Panorama Nederland’ van het College van Rijksadviseurs dat in 2019 in de hal van het provinciehuis stond. 
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• zijwaartse uitbreiding in de Iov onder te brengen bij het begrip ‘uitbreiding’, en de 
stalderingsregeling hierop ook van toepassing te maken. Zijwaartse uitbreiding betekent 
uitbreiding door het overnemen van oude gestopte of slapende bedrijven als satellietvestiging.  

 
➢ Het voorkomen van een toename van intensieve teelten. 
We zien dat grasland in toenemende mate wordt vervangen door intensieve teelten met een relatief 
hoog bestrijdingsmiddelengebruik, zoals bollen-, pioenrozen- en boomteelt. Dit leidt tot extra 
(grond)watervervuiling en potentiële gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Onderzoek daarom  
hoe via ruimtelijk beleid de verdere uitbreiding van (niet-biologische) intensieve teelten in Brabant 
voorkomen kan worden. 
 
Als natuur- en milieuorganisaties denken we graag met de provincie mee in hoe te komen tot een 
goed beleidskader Leefomgeving. Desgewenst lichten we deze brief dan ook graag toe. 
 
 
Met duurzame groet,  
mede namens Brabants Landschap en Vereniging Natuurmonumenten, 
 
<<handtekening>> 
 
Femke Dingemans, 
directeur Brabantse Milieufederatie  
 
 


