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Reactie op het ontwerp- reconstructieplan NM Limburg  
 
Zoals toegezegd ontvangt u hierbij een Rijksreactie op het door u vastgestelde en in inspraak 
gebrachte ontwerp-Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg. Het betreft een gezamenlijke 
ambtelijke reactie van de ministeries van LNV, VROM en V&W. 
 
Mede namens de HID Rijkswaterstaat in de provincie Limburg, de VROM-Inspecteur Zuid en de 
Directeur Regionaal Beleid van het ministerie van VROM, spreek ik mijn waardering uit voor de 
voortvarendheid en de inspirerende wijze waarmee uw College de reconstructie in Noord- en Midden 
Limburg vorm wil geven.  
Ook onze inspanningen zijn erop gericht om nu en de komende tijd op een constructieve wijze met U 
naar een definitief plan toe te werken.  
Ook wij hechten aan een spoedige realisatie van de reconstructie. 
 
Inleidende opmerkingen 
Het huidige ontwerpplan is mede tot stand gekomen naar aanleiding van de reactie van 19 augustus 
j.l. van de zijde van LNV en VROM op een eerder concept en het ambtelijk overleg daarover op 2 
september. Dat vormt het vertrekpunt voor onze reactie. 
 
Het ontwerpplan hebben wij beoordeeld als een gebiedsplan met een uitvoeringsplan voor 12 jaar met 
bijbehorende globale kostenraming en –toedeling. Wij hebben ons de vraag gesteld, of het plan een 
voldoende kader op hoofdlijnen biedt voor de uitvoering in 12 jaar. 
Uw ontwerpplan bevat ook een uitvoeringsschema voor de komende 4 jaar. Wij kunnen dit niet zien 
als een uitvoeringsprogramma zoals in de Reconstructiewet is bedoeld. Wij verwachten dan ook nog 
zo’n programma voor de eerste 4 jaar, dat voldoet aan de eisen van de reconstructiewet en in een 
overeenkomst ex art. 33 zal worden ondergebracht. Wij komen hierop later in ons advies terug. 
 
Wij merken op, dat LNV en VROM werken aan het in kaart brengen van de gevolgen van het 
Nitraatarrest van het Europese Hof in Luxemburg van 2 oktober 2003. Het is dan ook nog te vroeg om 
hierop te kunnen anticiperen. Eind december zal het Kabinet een actieprogramma bij de Europese 
Commissie indienen, waarna nader overleg met de Commissie zal plaatsvinden. Het streven is erop 
gericht om hierover medio 2004 overeenstemming bereikt te hebben. In het bestuurlijk overleg van 6 
november a.s. zullen eerste contouren van gevolgen worden besproken en zal de mogelijke 
doorwerking ervan in de reconstructieplannen worden bezien.  
 
Een ander punt van doorwerking, dat pas later in tijd zijn beslag kan krijgen in uw plan, betreft de 
aanpak van ammoniak. Uw ontwerpplan geeft aan, dat de gewenste stikstofdepositieniveau’s voor 
kwetsbare en zeer kwetsbare natuur niet worden gehaald. Dat komt doordat gebiedsgerichte 



maatregelen een beperkt effect sorteren tegen de hoge achtergrondbelasting. Het debat over de brief 
van 11 september inzake ammoniak is nog niet afgerond. Het trekken van conclusies op dit punt over 
uw plan zullen wij in nader overleg moeten doen.  
 
Reactie in 13 punten 
Onze reactie op uw plan steunt vanzelfsprekend op het Rijkskader. Wij moeten voorkomen, dat er 
straks bij de goedkeuring verrassingen boven komen. Vanwege het stadium waarin uw plan thans 
verkeert, schuift ons advies in de richting van een “pré-toetsing”.  
 
Het ontwerpplan is op veel punten verbeterd ten opzichte van het eerdere concept. Dat geldt voor de 
toegankelijkheid, inzichtelijkheid en de onderbouwing. Het milieu-effectrapport is inmiddels 
opgenomen, de gevolgen ervan zijn in het plan verwerkt. Tevens is de watertoets opgenomen. Het 
plan kan dus op veel punten onze waardering wegdragen. Deze punten komen verder niet meer in 
deze reactie aan de orde.  
Wat wel in onze reactie is opgenomen, zijn punten waarmee het rijk nog een serieus probleem heeft. 
Die staan ons inziens de latere goedkeuring van het plan in de weg. Ons advies omvat 13 punten. Per 
punt gaan wij in op het probleem zoals dat uit een check op het Rijkskader volgt. Wij stellen u voorts 
telkens een (re)actie voor.  
 
Onze 13 punten van commentaar hebben wij in drieën gedeeld: 
· Essentiële verbeterpunten: punten in strijd met het Rijksbeleid of het Rijkskader. Bij een ongewijzigd 
plan zullen zij de goedkeuring kunnen belemmeren; 
· Aandachtspunten: verlangen nadere toelichting en onderbouwing. Met een nadere aanscherping 
komen daaruit geen belemmeringen voor goedkeuring voort;  
· Punten van uitwerking: actiepunten, randvoorwaarden of aandachtspunten bij de uitvoering en/of het 
nog te presenteren uitwerkingsprogramma.  
 
ESSENTIËLE VERBETERPUNTEN 
 
1. Geboden ruimte in extensiverings- en verwevingszones 
De zoneringen in de reconstructieplannen moeten voldoende onderscheidend zijn. Zij vormen 
essentiële instrumenten bij de aansturing van gewenste ontwikkelingen van de vestiging van 
intensieve veehouderijen, de ratio van deze zonering immers. Bij een onvoldoende sturing zullen 
gewenste ontwikkelingen, zoals zones of gebieden van landbouwontwikkeling, niet of onvoldoende of 
te laat op gang komen en kan de effectiviteit van de ingezette instrumenten en rijksmiddelen onder 
druk komen. 
Wij zien in het volledig ongemoeid laten van de latente ruimte bij bestaande bedrijven in de 
extensiveringsgebieden én in toepassing van BOM+ bij verwevingsgebieden, zoals in het ontwerpplan 
voorgesteld, een risico van een “te ruime jas” voor de agrarische sector in deze gebieden. Voor de 
extensiveringsgebieden kan dit leiden tot een onvoldoende impuls tot de gewenste afwaartse 
beweging, c.q. het doorkruisen van de “push-pull” gedachte uit het plan zélf om duurzame landbouw 
op de juiste locaties (projectvestigingen in landbouwontwikkelingsgebieden) te krijgen.  
Voor de verwevingsgebieden zien wij een onvoldoende rem op mogelijke grootschalige ontwikkeling 
van de agrarische sector, waarbij de voorgestane verweving van functies in gevaar kan komen. Ik 
verwacht, dat u gevolg zal geven aan de brief van de directeur Regionaal Beleid van het ministerie 
van VROM d.d. 10 juli over de zonering. 
 
Wij zijn ons ervan bewust, dat het feitelijk realiseren van sturing van de ontwikkeling van de 
veebedrijven juridisch geen eenvoudige zaak zal zijn. Het gaat erom een evenwicht te bereiken tussen 
strakke sturing ten behoeve van een effectieve inzet van instrumenten en middelen en het vermijden 



van een massaal beroep op planschade. Waar er kortingen op bestaande rechten worden toegepast, 
dienen alle betrokkenen zich ervan te vergewissen, dat betalingen van planschade tot een minimum 
moeten worden beperkt. Betalingen van schade kunnen geen doel van reconstructie zijn, hoogstens 
een bijkomend gevolg. Als er schade wordt betaald, zal dat moeten zijn om zwaarwegende redenen, 
ingebed in een zorgvuldige gebiedsaanpak.  
 
Wij zijn van mening, dat het plan in het zoeken naar bovengenoemd evenwicht resulteert in een te 
geringe sturing van de veebedrijven in de gebieden van extensivering en verweving met risico’s als 
aangeduid. Dat klemt temeer daar er in het maatschappelijk debat over de toekomst van de intensieve 
landbouw nog weinig profiel is gegeven aan de begrippen “duurzame landbouw” en “veebedrijven van 
de toekomst”. 
Wij verzoeken u tegen deze achtergrond het plan zodanig bij te stellen dan wel uit te werken, dat dit 
resulteert in een strakkere en met betere waarborgen omklede zonering. Wij vragen u hierbij rekening 
te houden met de eerder genoemde brief van VROM. 
 
2. Stank 
Het plan dient te leiden tot een reductie van het aantal stankgehinderden. Dit dient tenminste vertaald 
te worden in een overtuigende aanpak van de in het ontwerpplan genoemde 30 knelpuntsituaties, er 
vanuit gaande, dat dit dan de 30 bedrijven zijn die het zwaarst bijdragen aan de stankproblematiek in 
de woonkernen.  
In het rijkskader staat dat extensiveringsgebieden met primaat wonen aansluiten op kernrandzones. 
Wij zijn op zich geen tegenstander van een aanpak op maat in die zin, dat er niet voor álle 
woonkernen behoeft te worden gekozen voor de aanduiding “extensiveringsgebied met primaat 
wonen”. Wij zien echter in de generieke aanduiding van alle zones rond woonkernen als 
verwevingsgebied in combinatie met het nog onzekere instrument van de DOP’s en de mogelijk 
langdurende implementatie ervan onvoldoende garantie voor het behalen van de stankdoelen.  
Het reconstructieplan, dan wel het uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar, zal moeten 
voorzien in een voldoende overtuigende aanpak en een voldoende waarborging van de vermindering 
van het aantal stankgehinderden.  
 
3. Herbegrenzing EHS 
In de “10 punten van Pronk” is indertijd aangegeven onder welke voorwaarden herbegrenzing van de 
EHS is toegestaan om zo het aantal veehouderijen onder de beperkende werking van de WAV te 
verminderen. Hierbij maken wij naar aanleiding van uw plan twee opmerkingen:  
1. bij de selectie van de gebieden is een ruime opvatting gehanteerd over de oppervlakte als criterium 
(eis was natuurgebieden < 10ha). In Uw voorstellen worden ook delen van grotere gebieden uit de 
EHS gehaald om aan veehouderijbedrijven ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Dit leidt tot verdere 
versnippering van de EHS.  
2. één van de voorwaarden is, dat de compensatie van de EHS zowel kwantitatief als kwalitatief 
gelijkwaardig dient te zijn. Het ontwerpplan voldoet aan de eis van kwantitatieve, niet aan die van 
kwalitatieve compensatie.  
Wij vragen u om in het reconstructieplan hieraan alsnog te voldoen. Daarbij gaat het erom dat de 
natuur die onttrokken wordt, gelijkwaardig (zonder netto kwaliteitsverlies) gecompenseerd wordt. 
Compenseren met potentiële natuurwaarden kan, mits inrichtings- en aanloopbeheerskosten door de 
provincie worden gedragen.  
 
4. Beleidslijn Ruimte voor de Rivier 
Eerder hebben wij bedenkingen ingebracht tegen het Limburgse beleid ten aanzien van deze 
Beleidslijn in het kader van het POL. De beleidslijn Ruimte voor de Rivier, zoals opgenomen in de 5e 
Nota en geldend voor het gehele rivierbed van de Maas, wordt in uw plan onvoldoende 



gerespecteerd. Rond de Maas dient er ruimte te zijn voor agrarisch natuurbeheer; ook de positie van 
de (vee)bedrijven in het waterbergend rivierbed dient overeen te komen met de beleidslijn. De brief 
van minister Kamp van 20 mei 2003 over maatwerk omschrijft de grenzen van de met u 
overeengekomen beleidsruimte inzake de Beleidslijn.  
Wij verwachten dat u in uw plan binnen dat aangegeven rijkskader blijft en bij de betreffende zone(s) 
expliciet verwijst naar de Beleidslijn. 
 
5. Verdroging 
Uitgangspunt van het rijk is, dat voor verdroogde of voor verdroging gevoelige natuur binnen de EHS 
maatregelen worden getroffen, gericht op herstel van hydrologische systemen, met prioriteit in de 
periode tot 2010 voor de natuurkernen. In 2010 geldt een tussendoelstelling van het Rijk van 40% 
herstel van de verdrogingsproblematiek. In de planperiode wordt ervoor gekozen om 55% van alle 
verdroogde natuurgebieden te vernatten. Wij missen in het plan de doorkijk, hoe de provincie de 
verdroging in de overige verdroogde delen van de EHS wil aanpakken, zodat ook daar de gewenste 
natuurdoeltypen kunnen worden gerealiseerd.  
Wij vragen u dit in het plan inzichtelijk te maken en tevens ontwikkelingen te voorkomen die 
ongewenst zijn in verband met het opheffen van de verdroging in andere delen van de EHS.  
 
6. Gevraagde financiële rijksbijdrage 
Het valt ons op, dat de gevraagde rijksbijdrage, maar ook de bijdragen van andere partijen en de EU, 
belangrijk afwijken van de verdeling op basis van het Krokusakkoord van maart 2003. Het ook door u 
ondertekende Krokusakkoord is en blijft voor ons uitgangspunt.  
Wij vragen u om in het reconstructieplan, dan wel in het uitvoeringsprogramma voor de komende 4 
jaar, een verdeling te presenteren die aansluit bij de verdeling volgens het Krokusakkoord.  
 
AANDACHTSPUNTEN  
 
7. De ecologische hoofdstructuur 
De kwantitatieve realisering van de EHS is helder uitgewerkt. In zijn brief van 16 september heeft de 
minister van LNV verdere lijnen uitgezet voor de realisatie van de EHS en reconstructie en de 
besteding van de intensiveringen in de periode 2004-2007. In lijn met die brief vragen wij u de 
taakstellingen voor de realisatie van de EHS aan te passen. Hierbij gaat het vooral om de versnelling 
(verwerving afronden in 2012) en de omslag van verwerving naar beheer (60% verwerving en 40% 
beheer). 
Een wezenlijk onderdeel van de EHS vormen de robuuste verbindingszones, o.a. die van Schinveld 
naar Mook. Limburg heeft zich voorgenomen de begrenzing van die zone in 2007 af te ronden: die 
begrenzing zouden wij graag eerder gerealiseerd zien. Wij vragen u ook om al in 2004 met de 
realisatie te beginnen. Uitgangspunt hierbij is de door GS bij de Minister van LNV ingediende en door 
het IPO op 6 februari 2003 geaccordeerde ambitie voor de robuuste verbinding Schinveld-Mook. 
Overigens zal er op 27 november met de 12 provincies apart bestuurlijk overleg over o.m. de EHS en 
de robuuste verbindingszones plaatsvinden.  
 
8. Waterberging 
In uw plan is waterberging nog niet concreet uitgewerkt. Het voorziet in het aanwijzen van 
zoekgebieden voor waterberging voor max. 2300 ha. In de eerste uitvoeringsperiode wilt u via een 
pilot (slechts) 50 ha realiseren. Wij vragen u om inzicht te geven in de concrete behoefte aan 
waterberging en aan te geven wanneer de zoekgebieden concreet worden begrensd. Tevens vragen 
wij u om te waarborgen, dat er zich in de periode totdat de gebieden begrensd zijn, geen ongewenste 
ontwikkelingen in deze zoekgebieden voordoen, die de realisatie kunnen bemoeilijken. Voor 
mogelijkheden voor berging van water in de EHS verwijzen wij u naar het recent verschenen rapport 



van Alterra. 
Uw plan zou aanzienlijk aan beleidsscherpte winnen bij een betere motivering, bij een planning in de 
tijd van de verdere aanpak en bij een actieve zorg voor no-regret-maatregelen, bv. met behulp van art. 
27 Reconstructiewet.  
 
9. Glastuinbouw. 
Eerder zijn er van rijkszijde bedenkingen ingebracht tegen het Limburgse beleid ten aanzien van de 
glastuinbouw in het kader van het POL. Het relevante rijkskader in deze wordt gevormd door de Nota 
Ruimte, die nog niet gereed is. Zodra dat wel het geval is, zal deze Nota als toetsingskader dienen 
voor het plan. Het reconstructieplan zal tegen die tijd in overeenstemming moeten worden gebracht 
met de Nota Ruimte.  
Overigens wijzen wij erop, dat financiële ondersteuning van de glastuinbouw vanuit het Rijk uitsluitend 
gericht is op de nationale projectvestigingen, waaronder Californië en Siberië. Daarnaast kunnen 
individuele tuinders aanspraak maken op de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw. 
Wij stellen voor dit punt deel te laten uitmaken van het traject van voorbereiding van en overleg over 
de Nota Ruimte.  
 
PUNTEN VAN UITWERKING 
 
 
10. Duurzame landbouw  
Voor de intensieve veehouderij hangt het bereiken van een duurzame veehouderij sterk samen met 
de invulling van de zonering. Bijzondere aandacht dient daarbij uit te gaan naar de invulling van de 
landbouwontwikkelingsgebieden. Bij de verdere uitwerking van het plan vragen wij u rekening te 
houden met de uitkomsten van het debat over de toekomst van de intensieve landbouw en met de 
herziening van het mestbeleid.  
Voor de duidelijkheid: de ontwikkeling van nieuwe product-markt-combinaties vormt een uitdrukkelijke 
verantwoordelijkheid, ook financieel, van de keten/sector zelf.  
 
11. Borging van de doorwerking 
Het is ons opgevallen, dat in het ontwerpplan nergens art. 27 van de Wet over de rechtstreekse 
doorwerking van het reconstructieplan aan de orde komt. Wij signaleren het risico, dat gemeenten 
jaren kunnen wachten met het bijstellen van bestemmingsplannen, waardoor de uitvoering van het 
reconstructieplan kan worden gefrustreerd. Dit risico wordt nog eens versterkt bij een plan als het 
Limburgse, waarbij veel initiatieven tot uitwerking en uitvoering van het plan in handen van districten, 
gemeenten en waterschappen worden gelegd.  
Wij adviseren u om voor cruciale punten in het plan, met een groot afbreukrisico, bij ongewenste 
ontwikkelingen de toepassing van art. 27 ter hand te nemen, dan wel u te bezinnen op alternatieve 
oplossingen voor borging. 
 
12. Nitraat en fosfaat 
Het plan kent nauwelijks een concrete uitwerking. Het plan kondigt een pilot aan die moet leiden tot 
voldoende kennis en inzicht om tot een gerichte aanpak van de problematiek te komen. Wij kunnen 
ons slechts moeizaam in deze aanpak herkennen, vooral omdat het duidelijk is dat de consequenties 
van het Nitraatarrest op deze onderwerpen straks hun doorwerking zullen hebben.  
Wij verwachten van U, dat U op termijn met gebruikmaking van de resultaten van de pilot het plan op 
dit onderwerp zal aanvullen en concretiseren.  
 
13. Uitvoeringsprogramma voor 4 jaar 
Zoals in de inleiding is aangegeven dient er nog een uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar te 



worden opgesteld. Dat programma dient inzichtelijk te maken wat het plan concreet in de komende 4 
jaar bijdraagt aan het realiseren van rijksdoelen: waar, wanneer, door wie en hoe?  
Zolang er geen goedgekeurd reconstructieplan is met een goedgekeurd vierjarig 
uitvoeringsprogramma zoals omschreven, zijn wij genoodzaakt om te werken met jaarlijkse urgenties 
en jaarlijkse programma’s van intensiveringen. In het Bestuurlijke Overleg op 6 november zullen over 
het urgentieprogramma 2004 nadere afspraken worden gemaakt. U begrijpt, dat er over de 
programmering van de meerjarige uitvoering nog het nodige overleg zal moeten worden gevoerd. 
Centraal staat de VBTB-verantwoording van bestede rijksgelden, te onderscheiden in regulier geld en 
intensiveringen, ten opzichte van doelen. De vraag: “wat heeft de inzet van rijksmiddelen opgeleverd?” 
moet in de Tweede Kamer onomwonden door de bewindslieden kunnen worden beantwoord.  
Het in uw ontwerpplan opgenomen uitvoeringsprogramma voldoet niet aan deze eisen, een voortgezet 
overleg hierover is zeker nodig.  
 
Zoals al eerder toegezegd, zijn wij graag bereid om deze brief nader toe te lichten en met u in overleg 
te treden om te bereiken dat uw aangepaste plan binnen afzienbare tijd op goedkeuring mag rekenen 
zodat we in het voorjaar adequate bestuurlijke afspraken kunnen maken over de meerjarige uitvoering 
van de reconstructie in Limburg. 
 
DE WND. DIRECTEUR ZUID, 
 
 
 
H.W. de Boer 
 


