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EHS / Natura2000 

 
Energie / Duurzaamheid 

 
Landbouw 

CDA - De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet er 
komen.  
- Alle natuurcompensatie moet geëffectueerd 
worden binnen de EHS. 
- Middelen moeten in de komende jaren zoveel 
mogelijk worden ingezet om de Natura 2000 
gebieden up to date te maken. 
- De Provincie moet geen aanvullende 
maatregelen voor Natura 2000-gebieden nemen. 

Burgers 
- De provincie moet binnen 2 jaar met een 
regeling komen die een burger een gesubsidieerd 
‘all-in-pakket’ biedt voor zonnepanelen.  
 
Bedrijven 
- De provincie moet de regierol oppakken om de 
duurzame energie in brede zin in Limburg te 
ontplooien  
- De provincie moet vernieuwende technologieën 
ondersteunen die de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen verminderen en die leiden tot 
hergebruik van afvalstoffen. 

- De provincie zet in op de onlangs met de 
LLTB vastgestelde verklaringen van 
Roermond. Dat houdt in een zuinig 
ruimtegebruik ten gunste van de landbouw 
en kwalitatieve versterking van de 
veehouderij.  
- Grootschalige intensieve veehouderij 
wordt geconcentreerd in de zogenaamde 
Landbouw Ontwikkelings Gebieden of 
sterlocaties. 
- Het CDA pleit voor natuurlijke 
inpasbaarheid van agrarische bedrijven in 
het Limburgse landschap. 

ChristenUnie - De provincie tornt niet aan de ambities voor de 
EHS.  
- Een stevige verbinding van natuurgebieden blijft 
een speerpunt in het natuurbeleid en de EHS moet 
gerealiseerd worden.  
- Met het Rijk worden afspraken gemaakt (en tot 
uitvoering gebracht) over de financiering van de 
Natura 2000-gebieden. 

Burgers 
- De provincie moet burgers ondersteunen bij 
bijvoorbeeld het isoleren van woningen, het 
stimuleren van toepassen van HRe-ketels en het 
gebruikmaken van zonnepanelen. 
-Indien nodig wil ChristenUnie eigen Limburgs 
duurzaamheidsfonds opzetten voor inwoners en 
kleine bedrijven om investeringen in 
duurzaamheid vóór te financieren. 
 
Bedrijven 
- Er wordt ingezet op grootschalige inpassing van 
zonne-energie projecten langs grootschalige 
infrastructuur (snelwegen, spoorlijnen) en 
agrarische schuren. 
 

- De provincie investeert in een 
economisch en ecologisch duurzame land- 
en tuinbouw om de agrarische sector als 
(sociaal-economische) drager en hoeder 
van het landelijk gebied te steunen. 
- De provincie draagt bij aan 
landschapsfondsen waaruit  eigenaren 
worden betaald die het onderhoud en de 
verfraaiing van het landschapsbeheer 
oppakken. 
- Er moeten beperkingen komen voor 
uitbreiding van megastallen voor de 
intensieve veehouderij (1,5 ha groen per 
bouwblok, maximaal 2,5 ha groen in 
landbouwontwikkelingsgebieden). 
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- De van nature in Limburg aanwezige 
energiesector wordt voortgezet door 
investeringen in hoogwaardige innovatieve 
technieken, zoals zonne-energie, bio-energie en 
gebruik van restwarmte.  

D66 - De provincie moet proberen om alsnog 
natuurgebieden met elkaar te verbinden, nu het 
Rijk stopt met het financieren van gronden voor 
robuuste verbindingszones in de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS)  

Burgers 
- Energiescans moeten burgers inzichtelijk maken 
hoe en met welke investeringen ze hun eigen 
portemonnee én het milieu kunnen dienen. De 
provincie kan voor zo’n energiescan een 
blauwdruk ontwikkelen en de uitvoering ervan 
subsidiëren. 
- De Limburgse Energie Subsidie moet worden 
gehandhaafd en gekoppeld worden aan de meest 
effectieve maatregelen. 
 
Bedrijven 
- D66 wil een duurzame wereld waarvan onze 
kleinkinderen later ook kunnen profiteren.  
- De provincie moet stimuleren dat nieuwe 
woningen energieneutraal en volgens het principe 
van cradle to cradle worden gebouwd. 
- Initiatieven om industriële restwarmte en warmte 
van bio-centrales in te zetten om huizen en 
bedrijven te verwarmen en te koelen moeten 
gesteund worden. 

- D66 is voor een agrarische sector die 
inspeelt op de behoeften aan goed en 
goedkoop voedsel, maar ook agrarisch 
cultuurlandschap, recreatie en 
dierenwelzijn. 
- De provincie moet zoeken naar 
mogelijkheden om agrarische 
ondernemers te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van nevenactiviteiten.  

Groen Links - (….) De natuur moet weer natuurlijk worden. Dat 
kan alleen wanneer de natuurgebieden groter – en 
dus levensvatbaar – gemaakt worden en met 
elkaar in verbinding gesteld worden. 
- GroenLinks houdt vast aan het plan dat de EHS 
uiterlijk in 2018 klaar is. Daar is de hulp van boeren 
en tuinders even hard voor nodig als die van 
Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, Stichting Het Limburgs 
Landschap, de Milieufederatie en de 
Vissersorganisaties. 

Burgers 
- De jaarlijkse subsidiepot voor particulieren om 
hun huis te isoleren of van zonneboilers en 
zonnepanelen te voorzien moet omhoog. 
 
Bedrijven 
- GroenLinks ondersteunt de ontwikkeling van de 
economie op basis van Cradle to Cradle. 
- In 2030 moet alle energie in Limburg duurzaam 
opgewekt zijn. 
- In 2020 moet 50% van alle daken in Limburg 
voorzien zijn van zonnepanelen. 

- GroenLinks wil dat landbouwers en 
tuinders geholpen worden zo veel mogelijk 
over te stappen op natuur- en 
diervriendelijke vormen van boeren, zodat 
over tien jaar de bio-industrie in Limburg 
verdwenen is. 
- Tuindersbedrijven moeten zo veel 
mogelijk worden geconcentreerd, ter 
verbetering van de energiezuinigheid en 
ter vermindering 
van lichtvervuiling. 
- Groen-Links is fel tegenstander van 
megastallen. 
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Partij Nieuw 
Limburg 

- Bedrijven 
- De provincie moet voorrang geven aan 
duurzame oplossingen. 
- Ondernemers die de bedrijfsvoering natuur- en 
milieuvriendelijk willen uitvoeren moeten 
ondersteund worden. 

- 

Partij van de 
Arbeid 
(PvdA) 

- Het platteland moet aantrekkelijk blijven en de 
kernen leefbaar. Landschap is belangrijker dan de 
economie. Dus geen verrommeling in het 
landschap, wél duurzame landbouw en doorgaan 
met de Ecologische Hoofdstructuur. 
- Aantasting van de bestaande natuur of 
rommelige ingrepen in het landschap zijn uit den 
boze. Toch vindt PvdA de Limburgse natuur nog te 
zeer versnipperd. Om hier verandering in te 
brengen, wordt sinds 1990 aan het tot stand 
brengen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
gewerkt. 

Burgers 
- PvdA wil samenwerken met partners aan een 
stimuleringsregeling voor energiebesparende 
maatregelen. Leningen tegen gunstige 
voorwaarden voor het aanbrengen van isolatie en 
de aanschaf van zonneboilers en HR-ketels. 
 
Bedrijven 
- Limburg is de duurzaamste provincie en die 
voorlopersrol moet behouden blijven. 
- De bouw van duurzame energiecentrales moet 
gestimuleerd worden. Energie wordt opgewekt 
via een combinatie van zon, biomassa en wind. 
-  PvdA is voor het oprichten van een 
stimuleringsfonds om de duurzaamheid in 
Limburg in alle onderdelen te versterken . 

- De huidige manier van landbouw is nog 
verre van duurzaam. Aan verdere groei 
van het aantal varkens en kippen in 
Limburg moet een einde komen. PvdA 
verzet zich tegen instroom van buiten de 
provincie. 
- In de nabijheid van natuurgebieden 
mogen bouwblokken van intensieve 
veehouderijen niet worden uitgebreid 
(stand still).  
- In de landbouwontwikkelingsgebieden 
worden eisen gesteld aan omvang van een 
bouwblok. In alle gevallen wordt standaard 
de bepaling opgenomen dat bij 
verplaatsing of uitbreiding elders 
bestaande stallen worden gesloopt. 
 

Partij Voor 
de Vrijheid 
(PVV) 

- Geldverslindende natuur(herstel)projecten die 
ertoe leiden dat boeren en ondernemers werkeloos 
worden omdat ze van hun land worden gejaagd, 
kunnen we missen als kiespijn. 
- Vaak worden goede ondernemingsplannen 
gefrustreerd door jarenlang procederen door linkse 
clubs die vanwege een zeldzame hamster of 
natuurontwikkeling waardevolle en noodzakelijke 
werkgelegenheid tegen weten te houden. Dat moet 
stoppen! 

Bedrijven 
- Stop de subsidies aan onzinnige 
klimaatprojecten, zoals windmolenparken e.d. 
- Economie gaat boven belang van natuur en 
milieuorganisaties. 
- De PVV wil dat de provincie minder energie 
steekt in het verschaffen van subsidies aan linkse 
hobby's zoals klimaatzwendel, ontwikkelingshulp 
en multicultiprojecten. 
- Financiering van provinciale 
ontwikkelingssamenwerking zal per onmiddellijk 
worden gestopt, evenals financiering van natuur- 
en milieuclubs die zich met subsidiegeld tegen de 
eigen provincie keren door bijvoorbeeld 
procesvoering en (illegale) activiteiten. 
 

- De PVV wil geen megastallen. 
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Partij voor 
de Dieren  

- De provincie geeft de Ecologische Hoofdstructuur 
hoge prioriteit en streeft naar realisatie van de EHS 
in 2018.  
- Alle Natura 2000-gebieden hebben voor 2014 
een vastgesteld beheerplan. 
- De provincie maakt een ruimtelijke verordening, 
waarin de bescherming van de EHS, Nationale 
Landschappen, waterwingebieden en waardevolle 
cultuurlandschappen helder en transparant is 
vastgelegd. 

Burgers 
- De provincie faciliteert een provinciaal 
stimuleringsfonds voor kleinschalige opwekking 
van schone energie door particulieren. 
 
Bedrijven 
- De Partij voor de Dieren vindt dat duurzame 
energiebronnen die nu nog duurder zijn dan 
andere energiebronnen versneld moeten worden 
ontwikkeld en ingevoerd. 
- De provincie stelt bij provinciale aanbestedingen 
strenge milieueisen. Duurzame bedrijven krijgen 
daardoor bij aanbestedingen voorrang boven 
niet-duurzame. 
- De provincie stelt een integraal 
energietransitieplan op om de verduurzaming van 
de energieproductie en de besparing van het 
energiegebruik richting te geven. 
 
 

- De provincie richt haar beleid op een 
afname van de veestapel. Er komt een 
uitbreidingsstop en een vestigingsstop 
voor de intensieve veehouderij. 
- De provincie draagt niet langer bij aan de 
onbetaalde rekeningen van de vee-
industrie. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ 
gaat gelden voor de vee-industrie. 
Luchtwassers voor de intensieve 
veehouderij worden niet langer 
gesubsidieerd. Afbraak van stallen gebeurt 
op kosten van de bedrijven zelf. De kosten 
van verplaatsing worden door de bedrijven 
zelf opgebracht. 

SP - Voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende 
natuurgebieden wordt in de komende jaren 5 
miljoen euro (500.000 euro per jaar) beschikbaar 
gesteld. Deze investeringen worden zo veel 
mogelijk gedaan in samenhang met het versterken 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
- De Limburgse natuurgebieden moeten 
beschermd worden en - waar mogelijk - uitgebreid. 
De Ecologische Hoofdstructuur tussen Mook en 
Schinveld is voor 2018 gerealiseerd en de 
Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) wordt 
de komende jaren verder versterkt en waar 
mogelijk uitgebreid. 

Burgers 
- De SP wil in de komende tien jaar 20 miljoen 
euro investeren in het aanpassen en opknappen 
van woningen. Voorwaarde hierbij is dat deze 
woningen worden uitgerust met energie-
opwekkers zoals zonnepanelen en tevens een 
deel van de opgewekte elektriciteit aan het net 
leveren. 
 
Bedrijven 
- Limburg wordt de zonne-energie provincie. 
Bedrijven die zonnepanelen ontwikkelen en 
produceren krijgen hier de ruimte. 
- De ontwikkeling en productie van zonnepanelen 
wordt gestimuleerd door het opzetten van een 
eigen duurzaam energiebedrijf . Hierin wil de SP 
in totaal 200 miljoen euro investeren. 
 
 

- De landbouw in Limburg wordt 
kleinschaliger, kwalitatief hoogwaardiger 
en diervriendelijker. 
- De SP wil geen megastallen. De 
provincie moet een verbod stellen op de 
vestiging van  megastallen en neemt de 
gezondheidsrisico’s van de (intensieve) 
landbouw mee in de richtlijnen voor 
landbouwbedrijven. 
- In de komende vier jaar wordt jaarlijks 20 
miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 
verdere ontwikkeling en stimulering van 
grondgebonden landbouw, verbreding van 
de landbouw, landschapsonderhoud door 
boeren.  
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VVD - ‘Beleefnatuur’ en agrarisch en particulier 
natuurbeheer passen nadrukkelijk in het beleid. 
Ook recreatief medegebruik van natuurgebieden 
wordt positief tegemoet getreden. Een verbreding 
van het begrip ‘natuur’ is daarvoor nodig. Een koe 
in de wei is ook natuur! Het Investeringbudget 
Landelijke Gebied (ILG) wordt voor deze 
ontwikkelingen zo maximaal mogelijk ingezet. 
- Het Nederlandse beleid is compleet 
doorgeschoten wat   betreft de aanwijzing van 
Natura 2000-gebieden. 

Bedrijven 
- Het provinciale beleid op het terrein van 
duurzaamheid is in grote mate ook 
innovatiebeleid. De overheid kan een rol spelen 
bij het stimuleren en participeren in innovaties. 
Daarnaast kan zij als ‘launching customer’ 
meehelpen met het op de markt brengen van 
nieuwe duurzame en innovatieve producten. 

- Ten aanzien van de varkenshouderijen 
wijst de VVD schaalvergroting op 
bedrijfseconomische gronden niet af. Het 
kan echter niet zo zijn dat Limburg het 
toevluchtsoord wordt voor 
varkenshouderijen uit Brabant en 
Gelderland. 
 

50Plus - Burgers 
- 50Plus wil aandacht voor duurzame, 
levensbestendige en kwalitatief hoogwaardige 
woningen voor ouderen. 

- 
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