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Geachte fracties in Waterschap Limburg,
Op 28 maart jl. zijn, net als bij ons Waterschap, de nieuwe leden van Provinciale Staten geïnstalleerd.
Ook daar is de formatie inmiddels begonnen.
In de afgelopen coalitieperiode (2015-2019) is door partijen een sobere natuurvisie voorgelegd die
uitging van een jaarlijks budget van 40,5 mln. Hiervan is ca. 9 mln. besteed aan de bestrijding van de
stikstofdepositie (PAS maatregelen en PAS monitoring). Deze bestedingen zijn helaas nodig om de
gevolgen van de overmatige stikstofbelasting op de Limburgse topnatuur (N2000) te beperken.
Limburg herbergt veel bijzondere soorten en zonder de PAS-maatregelen dreigen deze soorten uit
Limburg te verdwijnen. Het PAS-beleid is overigens ook noodzakelijk om ontwikkelruimte te kunnen
bieden voor de Limburgse economie.
Vanuit het Decentralisatie akkoord met het Rijk ontvangt de provincie Limburg jaarlijks 35,2 mln. (via
het provinciefonds). Vanwege de cofinanciering van het agrarisch natuurbeheer vanuit het POPprogramma kan het budget nog met 2,5 mln. (Europees geld) worden verhoogd.
In Nederland en zeker ook in Limburg is sprake van belangrijke ontwikkelopgaven op het vlak van
robuuste landbouw, klimaat en energie. Denk met name ook aan ons eigen programma ‘Water in
Balans’.
Middels deze brief willen wij als geborgden Natuur nadrukkelijk vragen om de lijntjes die we met zijn
allen hebben richting de provinciale fracties te gebruiken om er voor te pleiten dat in het nieuwe
Coalitieakkoord 2019-2023 natuur een volwaardige plaats met voldoende financiële middelen krijgt.
Nu het in economische zin gelukkig weer beter gaat pleiten wij mede daardoor voor een ambitieuzer
natuur- en landschapsbeleid van de provincie Limburg. Speerpunten zijn kunnen zijn:
1. Stimuleren natuurinclusieve landbouw, vooral ook daar waar initiatieven grenzen aan natuuren wateropgaven;
2. Herstel van landschapselementen (zoals graften), die een belangrijke rol kunnen spelen in de
opgaven binnen Water in Balans;
3. Robuustere natuur(zones) die bijdragen aan het herstel van de waterkwaliteit richting KRWnormen;

4. Bijdragen in de waardedaling van landbouwgronden die in de beekdalbrede benadering een
bufferfunctie krijgen in plaats van een productiefunctie.

Voor het realiseren van deze speerpunten is het nodig dat de provincie Limburg het standpunt
heroverweegt om geen eigen middelen te stoppen in natuurbeleid.
Met een duidelijk extra budget is de provincie ook in staat om andere partijen extra geld in Limburg te
laten inzetten (Rijksmiddelen, EU en Deltaplan) en te bevorderen dat de natuuropgave optimaal wordt
meegenomen bij andere trajecten.
Deze voorstellen zijn niet alleen goed voor natuur en landschap in Limburg. Investeren in natuur en
landschap is ook van groot belang om:




Limburg een aantrekkelijke woon- en werkomgeving te laten zijn voor haar inwoners;
Limburg haar rol als belangrijke recreatieprovincie te laten behouden en te versterken;
Limburg klimaatrobuuster te maken door slimme combinaties van water en natuur te
ontwikkelen.

Als niet-politieke leden van het Algemeen Bestuur verzoeken wij jullie nadrukkelijk om via jullie
politieke kanalen bovenstaande punten in te brengen bij de fracties in Provinciale Staten.

Met groet,
Arnold Jansen

