
Coalitieakkoord PS onvoldoende concreet  
 
De Milieufederatie Limburg heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de reactie van de 
coalitiepartijen CDA, PVDA en VVD op de ingebrachte suggesties op het tussen deze partijen 
gesloten beleidsakkoord. 
De Milieufederatie had, mede namens de Stichting Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer regio 
Limburg-Oost-Brabant en de Vereniging Natuurmonumenten, aan de coalitiepartners een aantal 
voorstellen voorgelegd ter concretisering van het voorgenomen beleid. Wij verwijzen hiervoor naar de 
'Reactie' elders op deze site.  
De meeste van deze punten zijn door de partijen vooruitgeschoven naar het najaar als de grote lijnen 
van het akkoord nader zullen worden uitgewerkt. 
 
De Milieufederatie acht dit een gemiste kans. Vanaf de start van de nieuwe Statenperiode zou 
optimale duidelijkheid over een aantal – soms zeer omstreden – onderwerpen onze voorkeur hebben 
gehad. Belangrijk onderdeel van de ingebrachte suggesties vormen door voornemens voor behoud en 
ontwikkeling van natuur en landschap, met name op het punt van financiering, het behoud van het 
cultuurlandschap, de noodzaak van een aantal robuuste groene verbindingen (b.v. oost-west ter 
onderbreking van de stedelijk-industriële lintbebouwing langs de A2) en de kernkwaliteiten van de 
natuur. 
'Milieu' lijkt het kind van de rekening te worden. Een halve gedeputeerde is te weinig om de vele 
problemen - maar ook de goede milieuvoornemens - adequaat aan te pakken of op de rails te zetten. 
 
Positief is de Milieufederatie over de voorgestane integrale benadering van de Limburgse 
problematieken, het terugdringen van de bureaucratie en de dialoog met de samenleving. 
De geboden mogelijkheid tot reageren op het concept-beleidsakkoord was daarvan een eerste 
uitwerking. Achteraf overziende welk deel van de reacties uiteindelijk is opgenomen in het definitieve 
akkoord, kan de vraag worden gesteld of voor de Milieufederatie de kosten (de bestede uren) 
opwegen tegen de baten (de overgenomen suggesties). 
Een definitief oordeel kan pas worden gegeven na de programmatische uitwerking van het akkoord in 
de nabije toekomst. 
De Milieufederatie zal voorafgaand daaraan in overleg treden met de nieuwe Staten. 
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