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Aan: 

The European Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisherie: 

Mr Vella 

Rue de la Loi 200 

1040 Brussel BELGIUM 

 

Onderwerp: Fitness Check of EU Nature Legislation (Birds and Habitats Directives),  

 

Eijsden-Margraten,  24 juli 2015 

 

Geachte heer Vella, 

 

De Europese Commissie heeft het initiatief genomen om de Europese regelgeving op het terrein van 

natuur te evalueren. U werkt daarbij momenteel aan een fitness check van de Vogelrichtlijn en de 

Habitatrichtlijn (in Nederland gezamenlijk bekend als Natura2000). In dat kader stelt u van 30 april 

tot en met 24 juli eenieder in de gelegenheid via internet te reageren. 

Graag  maken wij als Zuid-Limburgse gemeenten van deze gelegenheid gebruik. 

 

Health check goed initiatief. 

Allereerst benadrukken wij, dat wij erg positief staan tegenover het initiatief van uw commissie. Het 

met een kritische blik evalueren van het eigen beleid verdient aanbeveling voor iedere overheid, die 

werkzaam is binnen de grenzen van de EU. Dat u daarbij eenieder in de gelegenheid stelt te reageren 

zal het draagvlak bij de burgers voor Europa zeker ten goede komen. 

 

Zuid-Limburg: dichtbevolkt gebied met unieke natuur en landschap. 

Graag vragen wij, als vertegenwoordigers van de Zuid-Limburgse gemeentelijke overheid, hierbij uw 

aandacht voor de uitwerking die het Europese natuurbeleid heeft voor ons gebied. Zuid-Limburg is 

een gebied met vele kwaliteiten. Het gebied bestaat uit een stedenrand met een groen hart en veel 

groene accenten rond de steden. De natuur en het landschap hier zijn van hoge kwaliteit. Het gebied 

kenmerkt zich daarbij door een kleinschalig landschap en door de vele heuvels en dalen met unieke 

beekdalen en hellingbossen. 

Het gebied heeft een hoge bevolkingsdichtheid. Het gaat om 910 inwoners per km2. Dat is bijna twee 

maal zo hoog als het gemiddelde in het toch al dichtbevolkte Nederland en circa 8 keer groter dan de 

gemiddelde Europese bevolkingsdichtheid.  

Desondanks liggen in Zuid-Limburg op een relatief kleine oppervlakte van 660 km2  maar liefst tien 

Europese beschermde habitatgebieden, deels overigens aansluitend aan habitatgebieden in 

Duitsland en België. 

 

Grote diversiteit aan functies, waaronder landbouw essentieel is. 

Het aanwezige landschap en de aanwezige natuur zijn belangrijk. Niet alleen vanwege de eigen 

intrinsieke kwaliteiten, maar ook als recreatiegebied voor de vele inwoners van Zuid-Limburg, van 

overig Nederland en het aangrenzende buitenland. Het gebied heeft een grote verwevenheid van 

functies: wonen, landschap, natuur, recreatie en landbouw. In de functies vormt grondgebonden 

landbouw – met name rundvee, akkerbouw en fruitteelt – een essentieel onderdeel. De landbouw 

heeft daarbij diverse essentiële functies: 
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 Beheerder van het landschap, circa tweederde van de grond is in agrarische handen;  

 (Mede)-Drager van de leefbaarheid in kleine kernen; 

 Maatschappelijke dienstverlener, denk daarbij aan beheer van natuur, zorgboerderijen en 

boerderijwinkels; 

 Leverancier van veilig en betrouwbaar voedsel en 

 Economische drager van het platteland. 

 

Behoud ontwikkelruimte landbouw nodig. 

Gelet op het karakter van het gebied zijn de mogelijkheden voor landbouw al beperkt. 

Landbouwontwikkelingen moeten passen binnen de kwaliteiten van het gebied en landbouw moet 

werken binnen de natuurlijke handicaps van het gebied, met een overwegend kleinschalig 

verkavelingspatroon, vele landschapselementen en overal hellingen. 

 

Natura 2000 vormt daarbij een extra handicap, die naar wij vrezen, bij voortzetting van het huidige 

beleid ten koste gaat van de integrale kwaliteiten van het gebied. 

Een voorbeeld zijn de Zuid-Limburgse beekdalen met hoge kwaliteiten. Voor die kwaliteiten zijn  

beekdalgraslanden met rundvee essentieel. Door de marktontwikkelingen dienen rundveebedrijven 

te kunnen ontwikkelen om bestaansrecht en inkomen te houden. Die marktontwikkelingen leiden 

ertoe dat bedrijven stoppen, terwijl blijvende bedrijven de dieren en de gronden overnemen. Zo kan 

de rundveehouderij een belangrijke maatschappelijke en landschappelijke functie blijven vervullen.  

De stikstofdepositie maakt het voor rundveebedrijven echter vrijwel onmogelijk een ontwikkeling 

door te maken. De landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten komen daardoor in het gedrang. Dit is 

des te navranter nu uit cijfers van de Nederlandse overheid blijkt dat 50 tot 70% van de 

stikstofdepositie in Zuid-Limburg afkomstig is uit het buitenland. 

 

Het mogelijk krimpen van rundveehouderij heeft ook nog andere gevolgen. Zo zal het halen van de 

Europese normen voor nitraat en fosfaat in het hele gebied moeilijk worden, niet alleen voor 

beekdalen, maar ook voor de overige aanwezige natuur, zoals hellingbossen en de kwaliteit van het 

grondwater. Tevens zal de diversiteit in Zuid-Limburg beperkt worden, hetgeen naar onze overtuiging 

gevolgen zal hebben voor toerisme en recreatie, een belangrijke inkomstenbron in onze mooie regio. 

 

Meer evenwicht tussen natuur en landbouw nodig in Europese regelgeving. 

De Zuid-Limburgse gemeenten zijn trots op de mooie natuur en het mooie landschap en willen die 

behouden. Maar ze zijn ook trots op hun boeren die dat landschap beheren en van belang zijn om de 

buffers rond de natuur in stand te houden en de landschappelijke randvoorwaarden voor de natuur 

te realiseren. 

We zijn daarom van mening dat een beter evenwicht tussen landbouw en natuur gewenst is en dat 

de Zuid-Limburgse grondgebonden landbouw niet alleen gezien moet worden als een 

(stikstof)bedreiging, maar ook als een randvoorwaarde om die natuur en dat landschap in stand te 

houden. Dat is niet alleen in het belang van de Europees waardevolle natuur, maar ook voor de 

realisatie van Europese normen voor bodem en water en voor behoud van de leefbaarheid op het 

platteland. 
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Wijziging tekst natuurrichtlijnen en/of guidelines wenselijk. 

Blijkens uitspraken van de Nederlandse rechter en het Europese Hof zijn de huidige Europese 

richtlijnen vooral gericht op bescherming van natuur. Wij pleiten voor een meer integrale en 

evenwichtige benadering waarbij – met behoud van de natuurdoelstellingen – de lokale en regionale 

overheden een afweging kunnen maken tussen belangen van natuur, landschap en economie. De 

Europese regels zouden zo’n afweging expliciet mogelijk moeten maken. Dit kan door zo’n 

afwegingsbeginsel expliciet op te nemen in de richtlijnen of in de guidelines voor de lidstaten. 

 

Een Europees beleid dat in onze regio meer mogelijkheden biedt aan individuele agrarische 

ondernemers om een inkomen te verwerven biedt voordelen voor natuur én landschap én 

leefbaarheid op het platteland én economie (recreatie, toerisme, agrarische zaken). 

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zuid-Limburg 


