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Datum: 26 april 2021
Betreft: aandacht voor beter natuur- en landschapsbeleid
Geachte heren Hoes, Remkes, leden van Provinciale Staten,
Stichting Natuurlijk Geuldal zet zich in voor behoud en verbetering van natuur, landschap en
leefomgeving in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Naast directe activiteiten benaderen
we ook overheden om aandacht te vragen voor onze doelstellingen.
Behalve de intrinsieke waarde bezitten natuur en landschap in Zuid-Limburg tevens een
uiterst belangrijke economische functie voor de regio. Uit een recent onderzoek van Visit
Zuid-Limburg blijkt dat verreweg het belangrijkste motief voor toeristen om Zuid-Limburg te
bezoeken de natuur en het landschap betreffen.
Ruim 20.000 directe en nog eens 10.000 indirecte arbeidsplaatsen zijn afhankelijk van het
toerisme.
Natuur en landschap staan echter sterk onder druk. De ecologische waarden worden
bedreigd. Stikstofverbindingen en pesticiden vervuilen de bodem, intensief gemotoriseerd
én vliegverkeer verstoren stilte en rust, immer toenemende ruimtevraag voor wonen,
werken en transport zorgt voor voortschrijdende verstedelijking en bedreigt de open
ruimte.
Een andere bedreiging vormt het gebrek aan aandacht van het Provinciaal bestuur voor
natuur en landschap. In 2008 is nog wel, onder leiding van de Landbouwhogeschool
Wageningen, een uitstekende ‘Landschapsvisie Zuid-Limburg’ ontwikkeld. Een visie die door
alle maatschappelijke geledingen, op de LLTB na, lovend werd ontvangen.
Sinds de bankencrisis echter hebben de landelijke en provinciale overheden de aandacht
voor natuur en landschap voor een groot deel verloren. De landschapsvisie verdween al snel
onder in een bureaulade en is daar nooit meer uitgekomen. Dit heeft er toe geleid dat
opgestelde natuurdoelen niet binnen de afgesproken tijd gehaald werden en worden. Vooral
in Limburg vonden immense bezuinigingen plaats. De hieruit voortvloeiende verwaarlozing
duurt tot op de dag van vandaag voort.
1

Terreinbeheerders krijgen te weinig provinciale bijdragen om hun natuurterreinen adequaat
te beheren. Uitbreidingsdoelen voor natuur lopen jaren achter op schema. Kleinschalige
natuur- en landschapselementen in de openbare ruimte worden sterk verwaarloosd. Het
verbinden van natuurgebieden door ecologische verbindingszones verloopt slecht. Het
bevorderen van natuur-inclusieve landbouw komt niet veel verder dan de bureautafel.
Natuur- en landschapsschade vormen dus niet alleen een milieuprobleem maar in Limburg
ook een politiek probleem.
Stichting Natuurlijk Geuldal ziet in de huidige bestuurscrisis, die weliswaar veel schade voor
de provincie oplevert, toch ook weer nieuwe kansen. Kansen voor natuur, landschap en
leefomgeving. Wij vragen de plaatsvervangende Gouverneur, de heer Remkes, en vooral ook
de verkenner, de heer Hoes, daarom om extra aandacht hiervoor. Juist nu bestaat er een
nieuwe kans voor verbetering van het beleid op dit gebied.
Hiertoe wil de Stichting voor natuur en landschap de volgende voorzetten doen:
Het streven naar een bestuursakkoord met een provinciaal budget voor natuur en
landschap dat de vergelijking met andere provincies in Nederland ruimschoots kan
doorstaan.
Het aanstellen van een gedeputeerde voor natuur en landschap, maar ook voor de
agrarische sector, die niet afkomstig is uit de politieke partij die gedurende de laatste
decennia het desastreuze beleid heeft bepaald.
Het vaststellen van een college-akkoord waarin vastgelegd wordt dat
maatschappelijke partijen meer mogelijkheden krijgen om het provinciale beleid te
beïnvloeden.
Het beschrijven van de belangrijkste knelpunten waaraan op korte termijn aandacht
geschonken dient te worden:
o Het bevorderen van natuur-inclusieve landbouw, allereerst in de omgeving van
kwetsbare natuurgebieden en landschappen.
o Het terugdringen van industriële vervuiling waaronder beslist van belang de
vervuiling van de Maas via het Chemelot-riool de Ur, want dat is echt onacceptabel.
o Het inhalen van achterstallig onderhoud in natuurgebieden, het bereiken van de
afgesproken oppervlakte natuurgebieden, het op niveau brengen van de
soortenbescherming, maar ook de vergroening van het stedelijk en industrieel gebied.
Dit alles ten behoeve van de natuur, leefomgeving, landschappelijke waarden én de pijler
onder de Zuid-Limburgse economie, het toerisme. Uiteraard is Stichting Natuurlijk Geuldal
bereid om een toelichting te geven.
Met vriendelijke groet,
Bestuur van Stichting Natuurlijk Geuldal
Namens deze,
Drs. Peter Visser (voorzitter)
Keutenberg 5
6305 PP Schin op Geul
Nederland
2

