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Geacht College, 
Hierbij berichten wij -mede namens onze collega van Verkeer en Waterstaat- aan u, dat wij 
goedkeuring verlenen aan de delen A+B, alsmede de delen C en D, voorzover die betrekking hebben 
op de daarin vastgelegde lange termijn doelstellingen, van uw Reconstructieplan voor Noord- en 
Midden-limburg. 
 
Als eerste bent u in staat geweest om ons een reconstructieplan ter goedkeuring aan te bieden. Wij 
willen dan ook onze bijzondere waardering uitspreken voor de voortvarende wijze waarmee uw 
College de reconstructie in Noord- en Midden-Limburg en de vitalisering van het landelijk gebied 
aldaar aanpakt. Met de goedkeuring van uw plan is 
ook een felicitatie aan eenieder die een bijdrage heeft geleverd aan uw plan, op zijn plaats. 
 
Wij beschouwen uw reconstructieplan met zijn ontwikkelingsgerichte aanpak als een pilot. In het 
komend jaar zullen wij met elkaar om de tafel moeten om samen invulling te geven aan een aantal 
onderdelen van het plan en de uitvoering ervan (o.a. zonering, aanpak stank, etc.) en om te bezien 
hoe we nieuw beleid (Wav, KRW, mest, Nota Ruimte, etc.) kunnen inpassen. Een punt van bestaand 
beleid is de onverkorte toepassing van de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier, waarin de 
Reconstructiezonering in uw plan geen wijzigingen zal aanbrengen. Wij werken enkele punten uit. 
 
BESTUURSOVEREENKOMST EN FINANCIERING 
Er wordt thans in gezamenlijkheid gewerkt aan een Bestuursovereenkomst ex art. 33 
Reconstructiewet en aan een vierjarige afspraak voor de uitvoering van de reconstructie. 



Zoals u weet mag u wat betreft de rijksdoelen in uw plan rekenen op een rijksbijdrage. 
Voor de besteding hiervan zullen wij ons moeten kunnen verantwoorden. In de Bestuursovereenkomst 
worden tevens afspraken opgenomen over de monitoring van de realisering van doelen aan de hand 
van prestatie-indicatoren. In de opmaat naar de bestuursovereenkomst, die ik samen met u nog voor 
de zomer hoop te sluiten, zullen wij dit gezamenlijk nader concretiseren. Conform het Krokusakkoord 
van maart 2003 bedraagt de Rijksbijdrage maximaal 38%. Het is belangrijk, dat u de doelen uit uw 
plan waar mogelijk één op één koppelt aan de rijksdoelen. 
 
 
 
ZONERING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ IN EXTENSIVERINGSGEBIEDEN 
Ten aanzien van de zonering hebben wij afgesproken, dat u aan de slag gaat met het project Ariba, 
mede om de risicoanalyse te kwantificeren. Wanneer Ariba wordt opgeleverd, zullen wij met u bezien 
of, tegen de achtergrond van de eerder bestuurlijk afgesproken landelijke lijn (met een zekere 
bandbreedte), uw aanpak voldoet of dat een 
planwijziging noodzakelijk is. Tot die tijd zal ik flankerend beleid ten behoeve van de 
extensiveringsgebieden niet ondersteunen. 
 
INPASSING NIEUW BELEID, VOORTGANGSOVERLEG 
Een reconstructieplan kan niet gezien worden als een blauwdruk voor de komende 12 jaar; maar als 
een momentopname dat het vertrekpunt vormt voor aanpassing en bijsturing naargelang de politieke 
en maatschappelijke context dit vergen. 
Het ontwikkelingsgerichte karakter houdt rekening met nieuw beleid en met beleid dat nog in 
beweging en bewerking is. Wij gaan ervan uit, dat waar de richting van ontwikkeling van beleid helder 
is, u zich inzet om de uitvoering van maatregelen zo veel mogelijk in lijn te brengen met wat verwacht 
mag worden om de doelstellingen te halen en dat tegengestelde ontwikkelingen worden voorkomen. 
Zodra nieuw beleid zich aandient of de uitwerking van beleid helderder wordt, dienen 
uitvoeringsmaatregelen 
daarop te worden aangepast. Daarbij zullen wij werken langs de lijnen die rijk en provindes 
gezamenlijk in het bestuurlijk overleg reconstructie hebben uitgezet en de komende tijd nog zullen 
uitzetten. 
Tenslotte gaan wij in op een discussiepunt uit uw aanbiedingsbrief van 5 maart jl. Het betreft uw 
verzoek, mede namens Provinciale Staten, om voor planwijzigingen een eenvoudiger procedure in de 
Reconstructiewet op te nemen. In het Bestuurlijk Overleg van 22 april 2004 maken wij afspraken over 
omgaan met beleidswijzigingen volgens een systematiek van wijzigingen in het uitvoeringsspoor en 
belangrijker wijzigingen via 
planwijziging Het lijkt ons mogelijk om, werkende met deze systematiek, belangrijke wijzigingen op te 
sparen tot de eerst volgende planherziening (eens per 4 jaar). Uit oogpunt van rechtszekerheid zien 
wij vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen van de Reconstructiewet. 
Uitvoering van uw plan vinden wij belangrijk. In uw plan en in de beleidsomgeving zijn er onzekere 
elementen. Dat brengt ons ertoe een periodiek voortgangsoverleg af te spreken, te beginnen wanneer 
de bestuursovereenkomst is voltooid. Wij zullen de Directie Regionale Zaken van het ministerie van 
LNV vragen regelmatig (minimaal 2 x per jaar) 
bestuurlijk voortgangsoverleg, waarbij ook de ministeries van VROM en van V&W zullen worden 
betrokken, voor te bereiden. 
 
VARKENSVRIJE ZONES 
Op basis van recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten vragen wij u om geen uitvoering te geven 
aan de varkensvrije zones en de provinciale 
gebruiksverbodenverordening in te trekken. Daar waar u al afspraken hebt gemaakt met bedrijven 



over de inzet van flankerend beleid zullen wij in onderling overleg bezien hoe hiermee om te gaan. 
 
BESPREEKPUNTEN naar aanleiding van het bestuurlijk overleg tussen Rijk en Provincie limburg op 
20-4-2004 over de goedkeuring van het Reconstructieplan Noord- en Midden-limburg. 
 
Wij constateren, zoals ook al in de goedkeuringsbrief is opgenomen, dat het reconstructieplan Noord- 
en Midden-Limburg fungeert als een pilot waarvan wij allen moeten leren. 
 
Op een aantal onderdelen zullen wij gezamenlijk nog de koers moeten bepalen (o.a. zonering, aanpak 
stank, etc.) en moeten bezien hoe we nieuw beleid (Wav, EU-KRW, EU-nitraatrichtlijn, nota ruimte, 
etc.) kunnen inpassen in het uitvoeringspakket of indien noodzakelijk in het reconstructieplan zelf. 
 
Daar waar helder is in welke richting het beleid zich ontwikkelt, zet Limburg in om de uitvoering van 
maatregelen al zo veel als mogelijk in de lijn te brengen van datgene wat verwacht mag worden om de 
doelstellingen te halen en tegengestelde ontwikkelingen te voorkomen. Zodra het nieuwe beleid zich 
aandient of zodra de uitwerking van beleid helderder wordt, dienen de uitvoeringsmaatregelen zo snel 
mogelijk daarop te worden aangepast. Daarbij zullen wij werken langs de lijnen die wij gezamenlijk 
met de andere reconstructieprovincies in het bestuurlijk overleg reconstructie hebben uitgezet. 
 
Met de in het plan genoemde bedragen wordt invulling gegeven aan de afspraken van het 
Krokusakkoord. Rijksgeld is, in verband met het kunnen afleggen van verantwoording over de 
besteding ervan, één op één gekoppeld met rijksdoelen. 
In de opmaat naar het bestuursakkoord zal Limburg nog een matching maken tussen de doelen uit het 
plan en de rijksdoelen. Wat betreft de rijksdoelen in het plan kan Limburg rekenen op een 
rijksbijdrage. Dit zullen wij gezamenlijk concretiseren in de Bestuursovereenkomst, die wij nog voor de 
zomer hopen af te sluiten. 
 
Limburg zal geen uitvoering geven aan de varkensvrije zones en zal de recent van kracht geworden 
provindale gebruiksverbodenverordening in te trekken. 
 
Op basis hiervan kunnen wij constateren dat we nog vele momenten van overleg zullen hebben om de 
koers te bepalen. De volgende momenten kunnen nu al worden vastgelegd: 
 
Juli 2004: de bestuursovereenkomst (koppeling doelen uit het plan aan rijksdoelen, krokus, 
instrumentarium, EU conformiteit, etc.); stank (monitoring, hinderbelevingsonderzoek) 
 
Januari 2005: le voortgangsoverleg. Tijdens dit voortgangsoverleg zal worden stilgestaan bij 
voortgang van de uitvoering en de inpassing van nieuw beleid. Dit voortgangsoverleg zal U ook 
behulpzaam zijn bij de verdere uitvoering (knelpunten, instrumentarium). 
Daarnaast willen wij hier afspraken maken over de zonering (evaluatie ariba, planinvulling) en over 
stank (n.a.v. hinderbelevingsonderzoek). 
 
Juli 2005: 2' voortgangsoverleg 
 
AAN DE SLAG 
Wij wensen u toe, dat dit reconstructieplan een stevige impuls zal betekenen voor de kwaliteit van uw 
landelijk gebied. Wij vertrouwen erop, dat uw plan zal worden tot "een plan dat werkt" en voor alle 
burgers herkenbare betekenis zal hebben. 
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