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1 Koester ons fraaie landschap 

Vergeleken met andere provincies heeft Limburg een bijzondere variatie aan landschapstypen 
(zandlandschap, veenlandschap, rivierengebied, lösslandschap) met een bijzondere 
(inter)nationale context op de overgang naar de Ardennen, de Eifel en het Nederlandse 
deltagebied. Zo herbergt onze provincie één van de 20 Nationale Landschappen van ons land, 
het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, een gebied met een unieke combinatie van 
cultuurhistorische en natuurlijke elementen. Daarnaast bevinden zich ook nog drie van de 
twintig Nationale Parken van  Nederland in Limburg, de Groote Peel, de Meinweg en de 
Maasduinen. Ook de rest van de provincie kent een veelheid aan waardevolle, karakteristieke 
landschappen en die bepalen mede onze gevarieerde Limburgse identiteit. 
Veel mensen genieten van de mooie buitengebieden en ervaren er ruimte en rust.  
Landschap, natuur en cultuurhistorie vormen samen een uniek kapitaal dat niet alleen van 
belang is voor de leefbaarheid, maar ook van grote economische betekenis is voor Limburg. 
Het mooie en gevarieerde Limburgse landschap is een zwaarwegende vestigingsfactor, met 
name voor bedrijven en medewerkers van een hoogwaardige kennis- en diensteneconomie. 
Woningen in een aantrekkelijke groene omgeving zijn 7% meer waard. En recreatie en 
toerisme – een belangrijke economische sector in Limburg – drijven voor een zeer belangrijk 
deel op een mooie omgeving. Het Limburgse landschap vertegenwoordigt dus een essentiële 
bron van welzijn voor alle Limburgers en ook economische welvaart en werkgelegenheid. Nog 
wel, maar dan moeten we deze landschappelijke rijkdom wel koesteren. 
We zien immers dat deze fraaie landschappen ook onder grote druk staan. De laatste decennia 
is veel waardevol landschap verdwenen door verstedelijking, ontwikkelingen in de landbouw en 
de aanleg van industrieterreinen en infrastructuur. Niet alleen de grootschalige planologische 
veranderingen bepaalden dat, ook kleinschalige veranderingen op gemeentelijk 
bestemmingsplanniveau zorgden voor een sluipenderwijs achteruitgaan van de kwaliteit van 
het landschap. Uit het onlangs gepresenteerde rapport “Nederland van de kaart” van de 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap blijkt dat nog slechts 25 % van het oppervlak van 
Limburg als “mooi” valt te kenschetsen. Hoogste tijd derhalve voor behoud, ontwikkeling en 
beheer van de kernkwaliteiten van het landschap. 
 
Daarom 
• Zeker in relatie tot demografische ontwikkelingen (krimp, vergrijzing) is binnen bestaande 

woonkernen en bedrijventerreinen voorlopig genoeg ruimte voor ontwikkeling. Daarom zijn 
geen grootschalige nieuwe uitbreidingslocaties voor wonen en werken meer nodig. 

• In het kader van de Limburgagenda zijn 16 beeldbepalende ontwikkelingen (BBO’s) 
onderscheiden. De provincie kan landschap en cultuurhistorie vanaf het begin in het 
planproces een goede plaats geven in deze BBO’s en andere ruimtelijke initiatieven. 

• Met elke afzonderlijke gemeente worden bestuurlijke Afsprakenkaders gemaakt in het 
kader van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. In dit verband is het van belang om goede 
afspraken te maken over adequate planologische bescherming van bijzondere 
landschappelijke waarden in gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen. 

• In de Natuurbeschermingswet 1998 is een vrij nieuw instrument opgenomen, namelijk de 
mogelijkheid om een beschermd landschapsgezicht aan te wijzen. Gedeputeerde Staten 
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kunnen dit instrument inzetten om – vergelijkbaar met een beschermd stads- en 
dorpsgezicht – cultuurhistorisch waardevolle landschappen te beschermen. De provincie 
kan helder maken welke cultuurhistorisch waardevolle landschappen in Limburg in 
aanmerking komen om te worden aangewezen als beschermd landschapsgezicht. 

• Gebiedsdekkend voor Limburg zijn er plannen ontwikkeld ter behoud en versterking van het 
typisch Limburgse landschap.De provincie kan de doorwerking van deze plannen – het 
Landschapsontwikkelingsplan Zuid-Limburg en het Landschapskader Noord- en Midden-
Limburg – in haar eigen ruimtelijke plannen en die van gemeenten stimuleren. 

• Nieuwe activiteiten of uitbreidingen van bestaande activiteiten in het buitengebied zouden 
alleen toegestaan mogen worden bij kwaliteitswinst ter plekke. De provincie kan hierop 
toezien. 

• De provincie zou steden kunnen stimuleren om te investeren in het landschap en het groen 
rondom de stad. 

• Het is belangrijk dat verrommeling in waardevolle landschappen aangepakt wordt. De 
provincie kan hierbij een stimulerende rol vervullen. 

• Investeren in het landschap levert maatschappelijke baten op. Het onlangs door de 
provincie ingestelde Landschapsfonds Limburg is hiervoor een goede aanzet. De provincie 
kan stimuleren dat ook waterschappen en gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Bij 
de uitwerking van het fonds zouden waarborgen ingebouwd moeten worden voor een 
hoogwaardige en professionele uitvoering van inrichting en beheer van het landschap. 
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2 Wees zuinig op de bijzondere natuur 

Limburg kent een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten en ecosystemen door 
haar ligging, variatie in geologie en landschappelijke kenmerken. Door milieuverontreiniging, 
oprukkende bebouwing, intensivering en schaalvergroting in de landbouw, versnippering door 
infrastructuur en klimaatverandering staan de natuurkwaliteit en biodiversiteit onder druk.  
De provincie Limburg staat voor de uitdaging om de bijzondere en voor onze provincie 
kenmerkende natuur te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. Investeren loont, 
omdat natuur, bos en landschap behalve een ecologische, ook een belangrijke economische 
en maatschappelijke functie hebben. Natuur-, bos- en landschapsontwikkeling zorgen voor 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit en een aantrekkelijk vestigingsklimaat, waarvan niet 
alleen economische ontwikkelingen profiteren, maar waarmee ook de bevolkingskrimp 
enigermate getemperd kan worden. 
Het is belangrijk om de mooie natuur die Limburg heeft, aaneen te smeden tot een netwerk. 
Dan kunnen soorten zich waar nodig verplaatsen als het klimaat verandert. En dan kan ook de 
mens – Limburgers en andere recreanten – ten volle genieten van de natuur in de buurt. Kijk 
bijvoorbeeld naar de drie Nationale Parken in Limburg, de Groote Peel, de Meinweg en de 
Maasduinen, waar vele honderdduizenden dagjesmensen per jaar genieten van een rijke en 
gevarieerde natuur.  
Belangrijke stappen zijn al gezet met aankoop en geschikt maken van gronden die deel 
uitmaken van dit natuurnetwerk, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS zorgt niet 
alleen voor het veiligstellen van de belangrijkste natuurgebieden in Limburg, maar ook voor 
behoud van ca. 50% van de beschermde soorten in onze provincie. De betekenis van natuur 
voor een duurzame samenleving én voor het instandhouden van biodiversiteit maakt het 
noodzakelijk te blijven inzetten op het voltooien van de EHS. Dat is goed rentmeesterschap en 
een teken van beschaving. Bovendien maakt de ingezette koers (met grote, onderling 
verbonden natuurgebieden) het mogelijk om de natuurontwikkeling te verbinden met het 
klimaatbeleid. 
 
Daarom 
• Een robuuste grensoverschrijdende groene structuur, waarbij natuurgebieden (ook over de 

grenzen heen) aaneengeschakeld zijn, is van groot belang. De provincie zou er voor 
moeten zorgen dat de grensoverschrijdende EHS inclusief de robuuste verbinding 
Schinveld-Mook in Limburg in 2018 gerealiseerd is. De Natura 2000-gebieden maken 
onderdeel uit van deze robuuste structuur. 

• Een goed beheer van die delen van de EHS die al gerealiseerd zijn, staat voorop. 
Adequate financiering daarvan, onder meer door onverkorte en van voldoende middelen 
voorziene introductie van het nieuwe stelsel van overheidsbijdragen op basis van de index 
natuur en landschap per 1 januari 2011, heeft daarom de hoogste prioriteit. 

• Een goede kavelruil leidt vaak tot én nieuwe natuur én verbetering van de agrarische 
structuur. Benut ruilgrond daarom optimaal. 

• De Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) vormt samen met de EHS de ecologische 
hoofdstructuur in Limburg. POG-gebieden versterken de EHS en zijn belangrijk als buffer 
rondom de EHS om de milieurandvoorwaarden voor natuurbehoud en natuurherstel van de 
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EHS te realiseren. De provincie kan dan ook ter versterking van de EHS zorgen voor 
voldoende extra natuur, bos en landschapselementen binnen de aansluitende POG. 

• Ook in de groene kwaliteit buiten de EHS en POG kan geïnvesteerd worden, door middel 
van een groene dooradering van agrarische cultuurlandschappen en door aanleg van extra 
groene recreatiegebieden rondom de steden. De provincie kan hier werk van maken. 

• Ook buiten de EHS zijn er een aantal ecologische verbindingen onmisbaar voor het behoud 
van prioritair bedreigde soorten. De provincie kan nagaan welke dit in Limburg zijn en er in 
overleg met betrokken partijen voor zorgen dat deze ecologische verbindingen behouden 
dan wel verbeterd worden. 

• In de provinciale Nota Natuur- en Landschapsbeheer 2010-2020 is de doelstelling 
opgenomen om vier grote min of meer aaneengesloten leefgebieden voor grote zoogdieren 
zoals het Edelhert te realiseren. De volgende gebieden zijn hiervoor geschikt: de Nationale 
Parken de Maasduinen en de Meinweg, de Vaalser- en Vijlenerbossen en de 
natuurgebieden in het gebied Kempen-Broek bij Weert. De provincie kan werk maken van 
het realiseren van deze doelstelling. 

• In de Verklaring van Roermond wordt een herbegrenzing aangekondigd van de P1-, P2- en 
P3-gebieden.  Deze herbegrenzing zou door de provincie ingezet moeten worden om te 
komen tot een robuuste en klimaatbestendige ecologische structuur in Limburg. 

• Niet alleen de kwantiteit maar ook een goede kwaliteit van de natuurgebieden is van 
belang. De provincie kan zorgen voor een gezonde natuur. Daarvoor is een snelle aanpak 
van de verdroging en terugdringing van de stikstofdepositie (voor een belangrijk deel 
afkomstig van de landbouw) noodzakelijk. 

• Kleinere compensatieverplichtingen en tegenprestaties kunnen gebundeld worden. De 
provincie kan deze door gerichte grondverwerving of grondruil inzetten om de realisatie van 
ecologische verbindingszones te bevorderen. 

• De provincie kan de aanpak van ontsnippering intensiveren door de aanleg van 
voorzieningen als ecoducten en faunatunnels te versnellen. 

• In de BBO’s zijn ook mogelijkheden voor ontwikkeling van natuur, bos en landschap. De 
provincie kan deze en andere gebiedsontwikkelingsprojecten starten met het op gang 
brengen van groene ontwikkelingen, waarmee vervolgens voorgestane rode ontwikkelingen 
(woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen) gefaciliteerd worden. 
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3 Maak werk van de kwaliteitsregio 

Limburg is een erg gevarieerde en aantrekkelijke provincie. Dit heeft te maken met de 
natuurlijke kenmerken van de provincie, de historische ontwikkeling van de samenleving en de 
uiteenlopende benutting van het basiskapitaal door de eeuwen heen (landbouw, 
mergelwinning, veenontginning, mijnbouw). De variatie in landschappen en natuur, in 
woongebieden en werkmilieus draagt bij aan de kwaliteitsregio Limburg. Een regio waar het 
goed en gezond leven, wonen, werken en recreëren is. 
De ruimtelijke kwaliteit van Limburg staat echter onder druk. De voortgaande verstedelijking 
gaat gepaard met landschappelijke verrommeling, verslechtering van de bereikbaarheid en 
verlies van natuurwaarden. Een deel van de ruimte van onze provincie zal de komende 
decennia van functie veranderen. En dus ook van uiterlijk. Omgaan met die ruimte is een 
complexe opgave én een grote uitdaging. Ontwikkelingen bieden namelijk kansen om de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Het is de uitdaging om elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 
zo vorm te geven dat deze bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dit is extra 
belangrijk, gezien de bevolkingskrimp waarmee Limburg te maken heeft.  
Een beter gebruik van het bestaande heeft de voorkeur boven het aanleggen van nieuw. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat al in gebruik genomen ruimte zo effectief mogelijk moet worden benut 
of geherstructureerd voordat via functieverandering andere ruimte in gebruik wordt genomen 
(conform de uitgangspunten van de SER-ladder). 
Aan de provinciale politiek de schone taak om te zorgen voor enerzijds compacte steden en 
dorpen waar het fijn wonen en vertoeven is en anderzijds voor het behoud van karakteristieke 
Limburgse landschappen en cultuurhistorisch waardevolle objecten. En te zorgen voor schone 
lucht en voor stille plekken en gebieden waar bewoners kunnen ontsnappen aan de hectiek van 
alle dag. 
 
Daarom 
• “Bouwen in de wei” is nog altijd veel gemakkelijker en goedkoper dan bouwen in de stad, 

dus willen we meer bewoners en bedrijven huisvesten binnen de bebouwde kom, dan 
moeten we daar investeren in een prettige (woon)omgeving. De provincie zou dus in de 
bebouwde kom moeten investeren. 

• Landschap en cultuurhistorie geven een plaats of provincie een eigen identiteit, reden 
waarom mensen er graag wonen. Landschap en cultuurhistorie dienen dan ook zo vroeg 
mogelijk een stevige plek te krijgen in ruimtelijke plannen, waaronder de BBO’s. 

• Als we niets doen, is het in Limburg nergens nog stil en donker. De provincie kan dan ook 
stilte- en donkertegebieden aanwijzen en deze handhaven. Belangrijk is  het terugdringen 
van geluidverstoring in stiltegebieden. Evenals het ontmoedigen via Structuurvisie of 
verordening van onnodige en storende verlichting in het buitengebied zoals hoge 
reclamemasten, verlichte paardenbakken, straatverlichting. 

• De provincie kan het recreatieve netwerk uitbreiden en de toegankelijkheid van het 
landelijke gebied vergroten door het opheffen van barrières tussen woonkernen en het 
buitengebied. 

• De provincie kan initiatiefnemers stimuleren om plannen te maken met meer oog voor 
ruimtelijke kwaliteit. 
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4 Zet in op een transitie naar een duurzame 
energievoorziening 

De beschikbaarheid van energie is niet meer vanzelfsprekend. De zorgen over de 
energievoorziening nemen toe en het energieverbruik dat is gebaseerd op fossiele brandstoffen 
is één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering. De afnemende voorraden van 
fossiele brandstoffen en de klimaatverandering maken de transitie naar een 
energiehuishouding op basis van hernieuwbare energiebronnen noodzakelijk. Deze transitie 
biedt veel kansen voor nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid en economische bedrijvigheid. 
Het is van belang dat deze transitie binnen een aantal decennia is voltooid, ook voor het 
behoud van de kwaliteit van de leefomgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid 
om deze transitie samen met burgers en bedrijven tot stand te brengen. 
De transitie van een economie gebaseerd op vooral fossiele brandstoffen naar een economie 
gebaseerd op duurzame energie gaat niet van vandaag op morgen. Energiebesparing en de 
inzet van hernieuwbare energiebronnen maken onderdeel uit van deze transitie. Limburg wil, 
conform de gestelde Rijksdoelen, in 2020 haar CO2-uitstoot met 20% hebben verlaagd (ten 
opzichte van 1990), 20% van haar energiebehoefte duurzaam opwekken en 20% 
energiebesparing hebben gerealiseerd (ten opzichte van 2005). De provincie Limburg wil extra 
inzetten op zonne-energie, omdat de zon een onuitputbare energiebron is en omdat de 
ontwikkeling van zonnecellen een kansrijke economische cluster is in onze provincie. 
De provincie is aan zet om alle partijen enthousiast te maken en te houden, gericht op concrete 
stappen en aansprekende resultaten. Limburg heeft een goede start gemaakt met klimaatbeleid 
en moet nu vooral doorpakken, op weg naar uitvoering. 
 
Daarom 
• Het eisen van klimaatneutraliteit bij inkoop en aanbestedingen (bijvoorbeeld bij aanleg van 

wegen, verlichting) en de eigen kantoorhuishouding is belangrijk. De provincie kan hierin 
zelf het goede voorbeeld geven.  

• Gemeenten en woningcorporaties kunnen in samenspraak met bewoners 
energiebesparingsmaatregelen uitvoeren. De provincie kan hierin stimuleren en 
ondersteunen. De grootste winst is immers te boeken bij energiebesparing in de gebouwde 
omgeving.  

• De provincie kan daarnaast eisen dat alle nieuwbouwlocaties energieneutraal zijn. 
• Het is belangrijk om de kennis over zonne-energie en andere vormen van duurzame 

energie te bevorderen, zodat het draagvlak wordt vergroot. 
• De provincie kan klimaatafspraken maken met de gemeenten en woningbouwcorporaties. 
• De provincie kan de uitvoering van een aantal energietransitieprojecten stimuleren, zoals 

de bouw van een Duurzame Energiecentrale Limburg, duizend klimaatwoningen en 
duurzame wijken. 
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5 Bevorder duurzame mobiliteitsoplossingen 

Wat betreft infrastructuur vervult Limburg een belangrijke positie door haar ligging tussen de 
Randstad en overig Nederland enerzijds en Duitsland en België anderzijds. Dat betekent in de 
smalle corridor, die onze provincie is, veel doorgaand verkeer op weg naar de andere kant van 
Nederland en naar Duitsland en België, naast veel lokaal- en bestemmingsverkeer.  
Mobiliteit is van belang voor de Limburgse economie en voor deelname van burgers aan het 
maatschappelijk leven (werk, recreatie, sociale contacten). Maar verkeer gaat ook gepaard met 
luchtvervuiling, lawaai, aantasting van landschap, versnippering van natuur, 
verkeersslachtoffers en doodgereden dieren. De congestie op het wegennet neemt toe en het 
openbaar vervoer is geen volwaardig alternatief voor de auto. Het autobezit en –gebruik zal 
naar verwachting de komende decennia nog aanzienlijk stijgen. Natuurlijk kunnen we de pijn 
verzachten door schonere en stillere auto’s, door wegen goed in te passen en het aanleggen 
van ecopassages. Maar Limburg boekt pas echt vooruitgang als we de kwaal zelf aanpakken 
en de verkeersgroei en –overlast keren. De aanleg van nog meer wegen is niet dé oplossing 
voor het mobiliteitsprobleem, er zijn goede alternatieven. De provincie heeft daarbij een 
cruciale rol: in de ruimtelijke ordening, als wegbeheerder en als concessieverlener in het 
openbaar vervoer. 
 
 
Daarom 
• De locatie van functies is heel belangrijk voor het terugdringen van onnodige 

(auto)mobiliteit; slimme toewijzing van functies kan immers veel verplaatsingen voorkomen 
of korter maken. Denk aan kantoren en vergadercentra dichtbij OV-knooppunten. De 
provincie heeft hierbij een belangrijke rol in het kader van haar taken op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. 

• De provincie kan fietsgebruik bevorderen en bouwen aan een hoogwaardig provinciaal 
Limburgs fietsnetwerk: comfortabel, veilig en snel. Het is belangrijk  geld te reserveren voor 
fietsstimuleringsprojecten via mobiliteitsmanagement. Met name op het vlak van woon-
werkverkeer en de relatie fiets – OV (meer en betere stallingen) valt nog veel winst te 
behalen. 

• Alle deskundigen zijn het er over eens dat marktwerking op de weg – in de vorm van een 
kilometerheffing – het wegverkeer het best reguleert. De provincie kan dan ook lobbyen 
voor prijsbeleid. 

• Het is belangrijk om werk te maken van een beter grensoverschrijdend openbaar 
vervoerssysteem in de regio Venlo (aansluiting op Duitsland) en in het MHAL-gebied 
(Maastricht-Hasselt-Aken-Luik): een goed functioneren van het stedelijke netwerk Zuid-
Limburg samen met de direct over de grens gelegen steden in de Euregio Maas-Rijn staat 
of valt met de aanwezigheid van goede OV-verbindingen. De provincie kan pleiten voor 
goede aansluiting van het Limburgs railnet op het Europese hogesnelheidsnet in Aken en 
Luik. 
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• De provincie dient bij de reactivering van de IJzeren Rijn (Antwerpen-Duitsland) te zoeken 
naar een duurzame oplossing buiten het Nationale Park de Meinweg en de Weerter- en 
Budelerbergen (beide Natura 2000-gebied) met zo min mogelijk negatieve effecten op 
milieu, leefklimaat en natuur en landschap. 

• De provincie dient in te zetten op optimale benuttingsmaatregelen bij bestaande 
(weg)infrastructuur en zeer terughoudend te zijn met het aanleggen van nieuwe 
(weg)infrastructuur. 

• De provincie dient een actievere rol te spelen in het stimuleren van mobiliteitsmanagement 
bij bedrijven. 
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6 Maak en houd Limburgers trots op Limburg 

Een gevarieerd landschap van hoge kwaliteit biedt een uitstekende basis voor tal van 
economische activiteiten (o.a. toerisme en recreatie) en biedt een uitstekend vestigingsklimaat. 
De kwaliteit van het landschap wordt mede bepaald door de mate waarin burgers trots zijn op 
hun eigen landschap. Want trots zijn op je regio betekent dat je er door geraakt wordt (hart), 
kennis van zaken hebt (hoofd) en je je er voor wilt inzetten (handen). En dat is precies wat 
Natuur- en Milieu Educatie (NME) biedt! 
 
NME biedt een effectief instrument om burgers, van jong tot oud, te betrekken bij tal van 
thema’s. Beleving (hart) leidt tot meer kennis (hoofd) en tot de bereidheid om zelf iets te willen 
bijdragen (handen). Deze drieslag vormt dan ook de basis van veel NME-activiteiten. Het is 
wetenschappelijk bewezen dat:  
- NME na 15 jaar nog steeds significant bijdraagt aan meer kennis en duurzamer gedrag bij 

burgers (bron: ‘Hoe duurzaam is NME’).  
- Natuurbeleving gezond is, niet alleen het bewegen, maar vooral de beleving; natuurbeleving 

draagt bij aan een grotere fysieke en geestelijke gezondheid (bron: Onderzoek Vitamine-G 
van LNV).  

- Natuurbeleving positief werkt op concentratievermogen, leervermogen en sociale 
vaardigheden van jong en oud (bron: Het laatste kind in het bos van Richard Louv).  

 
Natuur- en milieueducatie kan nog meer bijdragen aan het provinciale beleid, indien het als 
volwaardig beleidsinstrument al vanaf de beleidsontwikkeling wordt meegenomen. NME 
realiseert de verbinding tussen beleid en de Limburgse burger, of het nu gaat om natuur, 
landschap, energie, duurzaamheid, of water. De Rijksnota NME (Kiezen, Leren, Meedoen) 
ondersteunt de inzet van NME als beleidsinstrument.  
 
Daarom 
• De provincie dient NME bij omgevingsbeleid, natuur- en landschapsbeleid, 

duurzaamheidsbeleid en beleid rond water in te zetten als volwaardig beleids- en 
uitvoeringsinstrument. Dit kan door bijvoorbeeld 1% van de uitvoeringsmiddelen te 
verbinden aan NME. Limburg kent een redelijk goede NME-infrastructuur van NME-centra 
en NME-vrijwilligers. Zij kunnen een effectieve bijdrage leveren aan de realisering van 
provinciaal beleid. 

• Limburg kent meer dan 5000 georganiseerde groene vrijwilligers naast de vele individuele 
groene vrijwilligers. Blijf inzetten op de ondersteuning van deze vele groene vrijwilligers. 
Hun gezamenlijke inzet vertegenwoordigt een enorm (maatschappelijk) kapitaal. Zorg dat 
zij ook in de toekomst de kwaliteit en kennis hebben om een optimale bijdrage te kunnen 
blijven leveren.  

• De provincie zou gemeenten en regio’s kunnen stimuleren om ook op lokaal en 
gebiedsniveau NME in te (blijven) zetten en dit verbinden aan provinciaal beleid.  
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