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Tilburg, 11 augustus 2022 
 
 
 
 
Aan: Provincie Noord-Brabant 
t.a.v. College van Gedeputeerde Staten 
Postbus 90151 
5200 MC ’s-Hertogenbosch 
 
 
 
Kenmerk: MI 03.11-2108-jo 
Betreft: zienswijze op ontwerp-Beleidskader Milieu en bijbehorende PlanMER  

 
Geacht College,  

Op 4 juli 2022 hebt u het ontwerp-Beleidskader Milieu ter inzage gelegd. Een breed beleidsthema, met 
raakvlakken met vele andere sectoren en beleidsterreinen. U opent dit ontwerp-Beleidskader met het 
statement “We willen dat Brabant een fijne en gezonde plek is om te wonen en te ondernemen, nu en 
in de toekomst en u stelt dat “schone lucht, water en bodem en weinig tot geen milieuhinder daarvoor 
de basisvoorwaarden zijn”. Dat statement onderschrijven wij van harte en wij willen er graag met u de 
schouders onder zetten om dat te bereiken.   
 
Wij verwachten echter niet dat deze ambitie gerealiseerd kan worden met de methoden en keuzes, als 
gepresenteerd in het ontwerp-beleidskader Milieu. Wij hopen u met deze zienswijze dan ook te onder-
steunen in behalen van uw ambities. 

Wat is uw ambitie? 
In Hoofdstuk 2 van het PlanMER, behorende bij het ontwerp-Beleidskader Milieu, stelt u enige doelen 
en ambities op het gebied van milieu en leefomgevingskwaliteit. Dit zijn geen torenhoge ambities. 
Denk bijvoorbeeld aan het voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van Externe Veiligheid. Op 
pagina 9 van het PlanMER somt u de gevolgen van uw beleid op. De conclusie hier is dat voor slechts 
één van de 10 thema’s het provinciaal milieubeleid leidt tot het behalen van de eigen ambities. Het be-
halen van beleidsdoelen is altijd een samenspel van o.a. verschillende niveaus van beleid en maat-
schappelijke ontwikkelingen, maar de uitgezette scenario’s maken geen gebruik van het brede scala 
aan instrumenten en mogelijkheden die de provincie Noord-Brabant bezit om onze leefomgeving, haar 
bewoners en de natuur te beschermen.  

U stelt dat u voor 4 van de 10 beleidsthema’s het scenario met het maximale milieurendement geko-
zen hebt. Wij constateren echter dat deze ‘maximale milieurendementen’ beperkt zijn. U overweegt in 
het PlanMER niet om de luchtvaart in praktijk te verminderen of om gericht de emissie van de meest 
schadelijke stoffen die wij kennen, te verbieden. U onderzoekt niet wat de mogelijkheden zijn om  
advies-grenswaarden van gezondheidsorganisaties te implementeren. U durft ook niet te stellen dat  
er Brabantbreed in 2030 aan de wettelijke normen voor overlast wordt voldaan, zoals u in het NRD als 
“uitgangspunt” hanteerde. Wij kunnen dan ook niet anders constateren dan dat het beleidskader blijft 
hangen in wensdenken en het lef ontbreekt om de nodige keuzes te maken om van Brabant die fijne 
en gezonde plek om te wonen en ondernemen te maken. Onderstaand vindt u onze suggesties en 
kanttekeningen per thema van het beleidskader. Wij adviseren u meer daadkracht en ambitie te tonen 
om de Brabander en Brabant te beschermen. Om hierin mede richting te geven, doen wij in deze 
zienswijze een aantal suggesties en stellen wij enkele inhoudelijke vragen. Indien u suggesties niet 
overneemt, vragen we u te motiveren op welke gronden en we verzoeken u alle gestelde vragen te 
beantwoorden. 

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) 
Uw doelstelling voor 2030 is: De Brabantse burger, fauna en flora wordt minder blootgesteld aan ZZS 
en pZZS dan in 2023. Er wordt echter geen concrete reductie vastgelegd en de genoemde 50% re-
ductie is slechts een streefwaarde. Deze doelstelling impliceert dat elke reductie al een winst is. Deze 
houding leidt niet tot een wezenlijke verbetering van het Brabantse leefmilieu. Hierdoor zullen ook de 
komende decennia nog bodem- en waterverontreinigingen worden veroorzaakt, Brabantse natuur 
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worden aangetast en Brabantse inwoners worden blootgesteld aan ernstig giftige stoffen. Wij roepen u 
dan ook op concrete stappen te zetten: 

- Zoals u stelt zijn ZZS “per definitie de schadelijkste stoffen voor de gezondheid en voor flora 
en fauna.” In het kader van de bescherming van de Brabantse burgers en natuur is het dan 
ook niet uit te leggen dat de cumulatieve blootstelling aan deze stoffen is toegenomen. Bedrij-
ven krijgen toestemming deze ZZS uit te stoten, terwijl bekend is dat dit de meest schadelijke 
stoffen zijn. Verbied categorisch de emissie van ZZS in nieuwe vergunningen en grijp in op 
toestemmingen voor ZZS-emissie rondom gevoelige locaties zoals bij natuur of wonen. Zet 
hiervoor bovendien niet enkel het VTH-instrumentarium maar ook het ruimtelijk instrumenta-
rium in. Dit draagt tevens bij aan het tegengaan van diffuse water- en bodemverontreinigin-
gen. 
 

- Wij vragen u de focus bij het terugdringen van de emissie van ZZS niet enkel te leggen op 
ZZS die “relatief eenvoudig zijn terug te dringen”, zoals u aanhaalt in het beleidskader. De mi-
nimalisatieverplichting geldt over de gehele breedte en de verantwoordelijkheid dient te liggen 
bij de bedrijven die deze extreem giftige stoffen uitstoten. Durf dan ook met harde eisen en 
reductiewaarden te komen en dwing bedrijven categorisch hun uitstoot van ZZS te beëindigen 
of verminderen tot veilige niveaus. 
 

- In 2022 heeft het RIVM een rapport gepubliceerdi waarin wordt geconcludeerd dat er in de 
meeste opzichten niet tot nauwelijks rekening wordt gehouden met de cumulatie van ZZS in 
het milieu. Ook wordt gesteld dat “De kans dat een mengsel schadelijke effecten heeft, kan 
groter zijn dan de effecten van één stof.” Ook het PlanMER, behorende bij het ontwerp-Be-
leidskader Milieu, onderschrijft het risico van cumulatieve effecten. De Brabantse natuur en 
bewoners worden dus mogelijk nog schadelijker blootgesteld aan ZZS (en de mengsels daar-
van) dan al bekend. Wij roepen Gedeputeerde Staten dan ook op om in beleid te verankeren 
dat op basis van het voorzorgsbeginsel geen enkele vergunning met emissies van ZZS meer 
verleend kan worden, totdat een volledig beeld gegeven kan worden van de cumulatie van 
deze giftige stoffen in de aanvraag. 
 

- Wij missen bovendien specifieke kaders die aansluiten bij de Europese voorstellen over duur-
zaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelenii. De Europese Commissie beoogt hiermee 
de bestaande richtlijn om te zetten naar een verordening die rechtstreeks van toepassing zal 
zijn in alle lidstaten. Het voorstel geeft als doelstelling een verbod op het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen in 2030 voor kwetsbare locaties als stedelijk groen en speeltuinen, recreatie- of 
sportterreinen en beschermde gebieden (Natura 2000 en ecologisch kwetsbaar gebied). Voor 
andere gebieden geldt een doelstelling van 50% reductie van het gebruik van bestrijdingsmid-
delen in 2030. In 2050 moet volgens het EU-beleid het gebruik van bestrijdingsmiddelen ge-
heel verboden zijn. Het omarmen van deze ambitie is bovendien nodig voor het stoppen van 
het verlies aan biodiversiteit en het behalen van de doelen in het Beleidskader Natuur 2030. 
De inventarisatie van raakvlakken tussen bestrijdingsmiddelen en (p)ZZS is hierbij onmisbaar 
door de brede toepassing van bestrijdingsmiddelen in Brabant. Wij adviseren u dan ook een 
aparte en ambitieuze doelstelling op te nemen rondom bestrijdingsmiddelengebruik in het  
Beleidskader Milieu. Uiteraard denken wij graag mee over hoe dit vorm te geven.  
 

- Op 8 oktober 2021 heeft Meten=Weten een handhavingsverzoekiii ingediend bij alle provin-
cies, waarin zij verzoeken een aantal bestrijdingsmiddelen te verbieden waarin stoffen zitten 
die in Natura 2000-gebieden zijn aangetroffen. Dit verzoek doen zij op grond van artikel 6, 
tweede lid van de Habitatrichtlijn. Momenteel wordt met alle provincies onderzocht of het 
handhavingsverzoek van Meten=Weten ingewilligd moet worden. Dit onderzoek zou 1 decem-
ber 2022 moeten zijn afgerond. Wij verzoeken u in uw Beleidskader Milieu alvast rekening te 
houden met het instellen van een direct verbod op de door Meten=Weten aangevoerde stof-
fenlijst.  
 

Luchtkwaliteit 
U geeft aan dat de luchtkwaliteit in Brabant de laatste jaren sterk verbeterd is en in het PlanMER be-
oordeelt u de luchtkwaliteit als “Neutraal”. Dit op basis van het feit dat grotendeels wordt voldaan aan 
de wettelijke normen, maar niet aan de WHO-advieswaarde. Dat de Europese en Nederlandse 



 

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

KvK: 41095498 | Triodos: NL22 TRIO 0212 4972 51 

wettelijke normen voor luchtkwaliteit achterhaald zijn, blijkt uit het rapport omtrent luchtkwaliteit van de 
GGDiv. Hierin wordt uitgebreid toegelicht dat ook bij onze wettelijke normen voor luchtkwaliteit, er ver-
gaande gezondheidsschade ontstaat. Ook al voldoet Brabant grotendeels aan de wettelijke normen 
voor luchtkwaliteit, een Brabantse 30-plusser sterft gemiddeld bijna een jaar eerder door luchtvervui-
lingiv. De WHO heeft in 2021v dan ook nieuwe advieswaarden voor luchtkwaliteit opgesteld. De GGD 
concludeerde reeds dat op geen enkel woonadres in Brabant wordt voldaan aan de gezondheidskun-
dige advieswaarde voor luchtkwaliteitiv. Wij concluderen dan ook dat de luchtkwaliteit in Brabant 
“Slecht” te noemen is.  

U haalt de WHO-advieswaarde aan, maar enkel als streefwaarde. Gelijk zwakt u deze ambitie af door 
te stellen dat het enkel een gewenste luchtkwaliteit weergeeft die u niet hanteert bij vergunningverle-
ning. U neemt aan dat het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord (SLA) samen met maat-
schappelijke ontwikkelingen als elektrisch rijden zal leiden tot een gezondere luchtkwaliteit, maar geeft 
niet aan waarop dit gebaseerd is. Het beleidskader geeft weinig aanknopingspunten voor de verbete-
ring van de Brabantse luchtkwaliteit en laat te veel vragen onbeantwoord: 

- U hanteert voor het thema Luchtkwaliteit het Plus-alternatief. Dit houdt in dat u het SLA en 
haar aanverwante uitvoeringsprogramma’s combineert met extra metingen, “nemen [van] her-
kenbare luchtkwaliteitsdoelstellingen in ieder geval de beleidskaders mobiliteit, stationaire 
bronnen, landbouw, leefomgeving (industrie en ruimtelijke ordening)” en “een versterkte inzet 
op in ieder geval landbouw, mestverwerking in relatie tot wonen, industrie en consumenten 
(houtstook)”. 

o Wat houden deze herkenbare luchtkwaliteitsdoelstellingen in?  
o Wat gaat u versterkt doen op de genoemde sub-thema’s om hierin een sterkere ver-

betering van de luchtkwaliteit te realiseren?  
o Gaan deze herkenbare luchtkwaliteitsdoelstellingen en versterkte inzet samen met 

het hanteren van strengere normen? 
o Zo ja: neemt u deze normen mee in de vergunningverlening? 
o Hoe verhoudt uw versterkte inzet zich tot de ambitie van een emissieloze landbouw 

uit het Beleidskader Landbouw en Voedsel, als u de gezondheidskundige advies-
waarde van de WHO niet hanteert als wettelijke norm? 
 

- De beleidsmatige verbetering van de luchtkwaliteit baseert zich hoofdzakelijk op de implemen-
tatie van het SLA. Het PlanMER stelt: “Implementatie van het Schone Lucht Akkoord zorgt 
voor 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016 voor binnenlandse bronnen en om 
in 2030 te voldoen aan de WHO-normen uit 2005.” De ambitie van de uitvoeringsagenda SLA 
is om bij te dragen aan de landelijke doelstelling van 50% reductie, er wordt niet in het SLA de 
ambitie uitgesproken om in Brabant 50% te reduceren. Bovendien betreft dit een ambitie en 
geen uitgemaakte zaak.  

o Hoeveel verbetering van de luchtkwaliteit is realistisch om te verwachten op basis van 
het SLA?  

o Als u de WHO-advieswaarde niet hanteert bij de vergunningverlening en geen ver-
scherpte luchtkwaliteitsdoelstellingen formuleert dan in het SLA, hoe verwacht u dan 
dit streven te kunnen realiseren? 
 

- Volgens de GGD bedraagt secundair fijn stof in Nederland gemiddeld 35-40% van de totale 
concentratie van PM10 en 45-50% van PM2,5iv. Veel van dit secundair fijnstof komt uit bron-
nen waarop u versterkt in wil gaan zetten: 

o U geeft aan o.a. versterkt in te willen zetten op mestverwerking i.r.t. wonen. De kennis 
van de emissies van mestfabrieken blijft echter achter. Hoe gaat u de vorming van se-
cundair fijnstof uit mestfabrieken in kaart brengen en verminderen? 

o U geeft aan o.a. versterkt in te willen zetten op landbouw. Hoe gaat u de vorming van 
secundair fijnstof uit de veehouderij verminderen? 

o U geeft aan o.a. versterkt in te willen zetten op industrie. Hoe gaat u de vorming van 
secundair fijnstof uit de industrie verminderen? 
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Geurhinder 
Op het thema geur verkondigt u het scenario te hebben gekozen met het meeste milieurendement. 
Uw aanpak hierin bestaat in het beleidskader uit 3 pijlers: Het opdoen van kennis rondom geurover-
last-situaties, het voorkomen van nieuwe geurhinder en “zo scherp mogelijk vergunnen” op basis van 
emissies die voldoen aan meer dan de BBT.  

De kennis die u wilt gaan opdoen (pijler 1) bestaat echter al: geuroverlast en gezondheidsklachten 
komt voor bij lagere geurnormen dan u hanteert. Mede hierom adviseert de GGD al jaren strengere 
geurnormen en te stoppen met het hanteren van concentratiegebiedenvi. Zolang u vasthoudt aan de 
bestaande normen, kunnen nieuwe hindersituaties dus ook niet voorkomen worden. Daarnaast merkt 
uw eigen PlanMER al op: sturen op lagere emissies per dier, ook als deze >BBT zijn, leidt enkel tot 
opvulling van de ruimte. Om gezondheidswinst te behalen voor Brabanders is het dan ook nodig om u 
te richten op minder geurimmissie en dit te verankeren in wetgeving, in plaats van enkel in streefwaar-
den. De gezondheid van Brabanders mag niet enkel afhankelijk zijn van de welwillendheid van bedrij-
ven. Zo bereikt u tenslotte nooit de emissieloze landbouw, die u ambieert in het Beleidskader Land-
bouw en Voedsel. 

Voor het aspect geur adviseren wij uw ruimtelijk instrumentarium in te zetten om burgers te bescher-
men. Daarnaast is afstemming tussen de verschillende overheden en geur-beleidsregels cruciaal: 

- Het opstellen van richt- en grenswaarden voor industriële geuroverlast was een goede eerste 
stap. Geuremissie uit industriële inrichtingen komt echter vaak geclusterd voor. Om Braban-
ders te beschermen is het cruciaal om ook voor industriële geur cumulatieve grenzen te stel-
len, net als voor de veehouderij. De gezondheid van omwonenden dient hierbij leidend te zijn. 
Baseer de normen voor individuele en cumulatieve industriële geur bovendien op gezond-
heidskundige waarden. 
 

- Industrieterreinen bevinden zich vaak op de overgang van stad naar platteland. De geuremis-
sie van industriële bedrijven mengt met de geuremissie van veehouderijen. Borg dat de cumu-
latieve geurplafonds van veehouderij en industrie op elkaar afgestemd en combineerbaar zijn 
en gezamenlijk de gezondheidskundige geurnorm niet overschrijden. Het mag niet zo zijn dat 
een woning al maximaal wordt blootgesteld aan veehouderij-geur en daarbij ook nog eens 
een losstaande maximale geurbelasting vanuit de industriële geurregel aan blootstelling krijgt. 
 

- Het beleid rondom geur wordt steeds ingewikkelder, terwijl de verschillende overheden met de 
nieuwe beleidsregels rondom geur meer van elkaar afhankelijk worden. Hoe borgt u de af-
stemming tussen gemeenten en provincie m.b.t. geurcumulatie en de nieuwe systematiek? 
Hoe borgt u dat voldoende expertise beschikbaar is voor alle overheden? 
 

- Geuroverlast kan leiden tot een breed scala aan gezondheidsklachten. Deze gezondheids-
klachten treden vaak al op bij lagere waarden dan nu veelal wettelijk gehanteerd worden. Om 
Brabanders te beschermen is het nodig de wettelijke normen gelijk te stellen aan de gezond-
heidskundige advieswaarden van de GGD en deze op te nemen in de Omgevingsverorde-
ning. 
 

- In de Nota van Zienswijzen van de NRD van het PlanMER gaf u tevens aan te gaan zoeken 
naar een manier om dit beter inzichtelijk te maken. In het PlanMER kijkt u echter wederom en-
kel naar de ernstig gehinderden. Waarom erkent u de klachten en overlast enkel van mensen 
die aangeven ernstig gehinderd worden?  
 

- Dit is een onderschatting van het probleem. Brabantscanvii toont dat 43% van alle Brabanders 
matig tot ernstig gehinderd worden door geur en 11% ernstig gehinderd. Dit is veel meer dan 
enkel de 11% ernstig gehinderden. Hoe neemt u deze Brabanders mee in uw beleid? Hoe 
bent u van plan hen uit de stank te halen?  

 
Lichtvervuiling 
“Donker waar het kan, licht waar het moet” – Heldere woorden die aan de basis van elke keuze 
rondom lichtemissie dienen te staan. Met dit statement als missie sluiten wij graag aan bij het vormen 
van een actieplan om lichtvervuiling tegen te gaan. Duisternis is een belangrijke randvoorwaarde voor 
een grote biodiversiteit. Niet alleen nachtdieren worden verstoord door lichtvervuiling.  
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Lichtvervuiling heeft een negatieve invloed op de biologische klok van dier en mens, verstoort het dag- 
en nachtritme en blokkeert het zicht op een mooie sterrenhemel. Laten we er samen voor zorgen dat 
het voortaan 365 nachten per jaar Nacht van de Nachtviii is!   

- U geeft speciale aandacht aan Natura 2000-gebieden in uw beleid, maar ook de natuur in het 
Natuurnetwerk Brabant, de leefgebieden voor gevoelige soorten en de nog aan te leggen bos-
sen in het kader van de Bossenstrategie dienen hieraan toegevoegd te worden om de nega-
tieve impact op natuur te beperken. 

- U geeft in het PlanMER aan dat Brabant in 2030 nieuwe lichthinder voorkomt. Wij roepen u 
daarbij op om u daaraan te committeren: stel als concreet doel dat er op zijn laatst vanaf 2030 
wettelijke, gezondheidskundige normen voor lichtimmissie gaan gelden voor alle Brabanders. 
 

In de tussentijd kan niet stilgezeten worden. Zoals u stelt in het beleidskader verstoort (vaak onno-
dige) lichtproductie nu ook al gevoelige flora en fauna. De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk 
voor de bescherming van haar natuurgebieden, welke verstoord door overmatige lichtimmissie. Uw 
doelstelling “de verstoring van Natura2000-gebieden in Brabant tenminste gelijk gebleven ten opzichte 
van 2020” schiet dan ook te kort om te voldoen aan de eisen van de Habitatrichtlijn en uw verantwoor-
delijkheden omtrent natuurbescherming. 

- Wij roepen u op donkertegebieden aan te wijzen in alle natuurgebieden, en in een schil om 
het natuurgebied heen. In deze gebieden is het niet toegestaan kunstlicht te produceren dat 
niet direct in gebruik is. Leg deze donkertegebieden vast in de Omgevingsverordening door 
middel van omgevingswaarden. Door het verbieden van onnodig kunstlicht voorkomen we 
verstoring voor mens en dier én besparen we energie en klimaat. Gebruik de uitkomsten van 
het onderzoek naar aanleiding van motie M147a-2021 Mag het Licht uit? in het PlanMER om 
hier zo constructief en impactvol mogelijk vorm aan te geven. Betrek hierbij bovendien de 
duisternisgebieden uit de reconstructieplannen uit 2005. Wat donker is, kan dan ook donker 
blijven. 
 

- Zet lichthinder op de kaart te zetten en spreek lichtvervuilers hierop aan: Benoem de vele 
voordelen van het doven en verduurzamen van licht (waaronder geldbesparing) en doe onder-
zoek naar de redenen waarom lichtvervuilers hun lampen willen laten branden. Veel redenen, 
zoals minder criminaliteit of het bereiken van meer klanten, zijn achterhaald. Klanten slapen in 
de nacht en inbrekers hebben juist licht nodig.  
 

- U geeft aan dat lichtvervuiling met gemiddeld 4,6% per jaar is gestegen en dat er grote voor-
delen kleven aan het terugdringen van lichtemissies: energiebesparing, gezondheidsvoorde-
len, verkeersveiligheid, een sterrenhemel, milieuvoordelen etc. U vergeet hierbij te noemen 
dat u ook op veel steun kunt rekenen vanuit inwoners, want “8 van de 10 Nederlanders vindt 
dat reclameverlichting en verlichting aan de buitenkant van kantoren uit mag in de nachtix”. 
Grijp deze win-win-win situatie aan en stel afrekenbare doelen, want met vrijwilligheid alleen 
komen we er niet.   
 

Luchtvaart 
Voor de luchtvaart geeft u aan ongebruikte geluidsruimte in vergunningen in te gaan nemen als dit no-
dig is om het doel van 30% geluidsreductie te behalen. Verder wilt u de technologische vooruitgang 
van vliegtuigen zelf laten zorgen voor afname van de geluidsproductie. U zet hiermee voorlopig enkel 
in op het remmen van groei van de geluidsoverlast: Deze maatregelen leiden niet op korte termijn tot 
verminderde geluidsoverlast in de praktijk. Ook zonder de ongebruikte vergunde geluidsruimte is er 
sprake van veel overlast en gezondheidsschade als gevolg van vliegtuigbewegingen. Daarnaast mis-
sen we een doelstelling voor de uitstoot van schadelijke stoffen door de luchtvaart in 2030. De prikkel 
voor de regionale luchthavens om vrijwillig te verduurzamen ontbreekt in het beleidskader.  

- U stelt in het beleidskader “dat er binnen onze provincie geen ruimte is voor uitbreiding van de 
luchtvaartactiviteiten van defensie.” Daarnaast geeft u aan “dat militaire luchtvaartactiviteiten 
botsten met onze ambities op het gebied van energie.” Wij onderschrijven het belang van 
duurzame energieopwekking en daarnaast ligt er een grote opgave om de stikstofuitstoot op 
onze natuur terug te dringen. Wij nemen aan dat de provincie om die redenen ook tegen een 
mogelijke re-activatie is van de vliegbasis in de Peel. Wij vragen u om hierover een helder 
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signaal af te geven aan alle betrokkenen bij dat proces.  
 

- De enige manier om de schade en overlast door de luchtvaart te beperken is in te grijpen in 
het aantal toegestane vliegbewegingen. Wij adviseren dan ook te onderzoeken welke moge-
lijkheden de provincie heeft om in te grijpen op de huidige vliegruimte en waar mogelijk lege  
vergunningsruimte in te trekken. 

- Er wordt echter weinig aandacht besteed aan de effecten van de luchtvaart op vogels en 
zoogdieren. Een actieplan luchtvaart en soortenbescherming zou hier een mooie toevoeging 
zijn. Wij denken graag mee in de overleggen van de COVM’s om een actieplan te laten op-
stellen voor de (militaire) luchthavens en kleinschalige luchtvaartactiviteiten om schadelijke 
effecten op soorten te verminderen.   

 
Kansen grijpen en keuzes maken 
Gelet op bovenstaande roepen wij u op om het Beleidskader Milieu aan te grijpen als kans. Een kans 
om de bescherming van Brabanders en hun leefmilieu voorop te stellen. Een kans om échte verduur-
zaming te bewerkstelligen en toe te werken naar een industrie, landbouw en luchtvaart die in balans is 
met haar omgeving. We willen allemaal dat Brabant een fijne en gezonde plek is om te wonen en te 
ondernemen, nu en in de toekomst. Dat vereist dat wij als samenleving en u als overheid keuzes dur-
ven te maken. 

Als Brabantse Milieufederatie werken wij natuurlijk graag mee aan deze fijne en gezonde toekomst. 
Wij staan klaar om mee te werken aan de Brabantse ambitie om een fijne en gezonde plek te zijn om 
te wonen en te ondernemen en ons constructief in te zetten voor Brabant, haar inwoners en haar  
natuur. 
 

Met duurzame groet,  

<<handtekening>> 

 
Femke Dingemans, 
directeur Brabantse Milieufederatie 
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