
 

 

 

Speerpunten Provinciaal Beleidskader Natuur 2030 

Excursie Provinciale Staten, 9 september 2022  
 
Samen voor natuur en landschap! 
In het najaar 2022 willen Provinciale Staten het Beleidskader Natuur vaststellen. Dit bevat de 
provinciale inzet op natuur en landschap in de periode tot en met 2030. De Brabantse natuur- en 
Milieuorganisaties gaat natuur en landschap in Brabant zeer aan het hart. Graag willen wij met de 
Provincie blijven samenwerken aan het behoud van de biodiversiteit. Daarom hebben we al input 
geleverd voor het beleidskader, en vatten we in deze flyer onze belangrijkste speerpunten samen. 
 
1 - Steun voor het gekozen ambitieniveau; grote zorgen over bezuinigingsvoornemen! 
Het Ontwerp-beleidskader staat vol met goede voornemens om de achteruitgang van de biodiversiteit 

in Brabant te stoppen en de noodzakelijke versterking van de natuur ter hand te nemen. Een 

versnelling en intensivering wordt nagestreefd, om in 2030 de afname van biodiversiteit te hebben 

omgebogen naar een positieve trend. Dat is ook wat ons betreft nodig! Maar er dienen nog grote 

stappen te worden gezet. De voorgenomen enorme structurele bezuiniging vanaf 2024 staat met de 

mooie ambities in schril contrast. Wij zijn zeer bezorgd dat de doelstellingen voor biodiversiteit en 

hydrologie hiermee niet zijn te realiseren. 

2 - Versterken natuur lukt alleen in samenhang met juiste keuzes bij water, landbouw en RO! 
Duidelijk is dat verbinding met andere beleidsvelden nodig is om achteruitgang van biodiversiteit te 
stoppen. Beleid voor waterbeheer, landbouw, milieu en ruimtelijke ordening heeft grote invloed op 
onze natuur. Wij zijn positief over het voornemen voor die betere verbinding, maar verwachten vanuit 
onze ervaring dat de praktijk zeer weerbarstig zal blijken. Juist in bredere beleidsafwegingen of 
ontwikkelingen delft het natuurbelang vaak het onderspit. De provinciale inzet kan slagen als een 
stevige regie wordt genomen in het borgen van het natuurbelang. Instandhouding van biodiversiteit is 
voor ons allen van levensbelang; zet de natuur meer voorop bij afwegingen over verstedelijking, 
infrastructuur, bedrijvigheid, landbouw en recreatie. 
 
3 - Voor realiseren van natuur is bijdrage van alle Brabanders blijvend nodig! 
De afgelopen jaren zijn al mooie initiatieven en projecten ontstaan binnen ‘natuur en samenleving’. 

Onze organisaties hebben hierin goed met de Provincie kunnen optrekken, bijvoorbeeld met 

betrekking tot Groene vrijwilligers. Graag zetten we dit met meer kracht voort, om de brede groene 

beweging te versterken. Wij doen graag met u mee in het Uitvoeringsprogramma, onder meer door te 

inspireren met goede voorbeelden en Brabanders te ondersteunen bij het realiseren van een 

natuurinclusieve samenleving. Wij zijn dan ook blij dat u het belang van onze maatschappelijke 

organisaties bij de beweging van vergroening expliciet erkent en wilt blijven ondersteunen. Het 

formuleren van scherpere doelen voor het verbinden van natuur met de samenleving kan helpen hier goed 

resultaat te bereiken. 

4 – Bescherming van waardevolle landschappen met duidelijke kaders in ruimtelijk beleid!  
Wij zijn positief over de inzet op het versterken van de landschapskwaliteit en het streven naar een 

natuur- en landschapsinclusief omgevingsbeleid. Wij adviseren om een krachtige landschapsvisie op 

te stellen die inzicht geeft in de cultuurhistorisch en ecologisch meest waardevolle landschappen die 

beschermd en ontwikkeld kunnen worden. Dit kan belangrijke input zijn voor het op te stellen 

Beleidskader Leefomgeving. Concreet verzoeken wij u daarnaast om 10% groene dooradering van 

het boerenland als doel in het Beleidskader op te nemen, in lijn met het Aanvalsplan 

Landschapselementen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 



 

 
 
5 - Ga door met gebiedsgerichte aanpak voor natuur, stikstof, water en duurzame landbouw! 
Momenteel werken we samen met waterschappen, gemeenten, landbouw, bedrijfsleven en Provincie 
aan de gebiedsgerichte aanpak (GGA). Hier willen we graag mee doorgaan. Wel is een heldere 
vertaling van het Rijksbeleid naar de gebieden nodig om hier alle doelen ook daadwerkelijk te kunnen 
omzetten in resultaat. Formuleer per GGA-gebied een helder afnamepad te formuleren voor stikstof 
richting 2025 en 2030. Om het stikstofprobleem in de tussenliggende periode niet nóg groter te laten 
worden doen wij de oproep om te stoppen met extern salderen met vergunde maar niet gerealiseerde 
bronnen. Ten aanzien van het toenemende verdrogingsprobleem is, naast beter water vasthouden, 
een forse vermindering van de onttrekkingen noodzakelijk. In de schil van de Natura2000-gebieden 
zien wij veel kansen voor natuurinclusieve landbouw, mede door inzet op landschapgronden. Die 
beweging ondersteunen wij graag. Dat pakken wij de komende periode graag in gezamenlijkheid met 
u op!  
 
 

Excursielocatie 9 september 

Het succes van het NNB: Vughtse Gement & Vlijmens Ven 

Hier in de Gement laten we u een fraai staaltje Brabantse natuurontwikkeling zien; een schitterend 

nieuw en omvangrijk natuurgebied in het kader van het Natuurnetwerk Brabant. Het gebied heeft zeer 

veel bijzondere natuurwaarden en landschapsschoon pal naast de hoofdstad van Brabant. 

In de periode 2012-2017 vond hier met subsidie van de Europese Unie het LIFE+-project ‘Blues in the 

Marshes’ plaats. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en 

Maas, De Vlinderstichting en de gemeente Heusden gingen hier samen aan de slag. Meer dan 200 

hectare nieuwe natuur is ingericht, om optimale omstandigheden te scheppen voor natte 

schraallanden. Ongeveer een derde deel van de vrijkomende grond werd gebruikt voor aanleg van 

hoogwaterkades in het hoogwater beschermingsgebied (HoWaBo).

 
 

Contact naar aanleiding van speerpunten / excursie: t.cooijmans@natuurmonumenten.nl 


