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Pleidooi voor Programma Landschap 
 

 

Geacht lid van Provinciale Staten,  

 

A.s. vrijdagmiddag 12 maart staat tijdens de vergadering van de Statencommissie 

Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN) de Omgevingsvisie Limburg ter bespreking. In 

een uitgebreide zienswijze op het ontwerp van deze visie hebben wij onze zorgen 

geuit over de naar onze mening onvoldoende bescherming van de ruimtelijke 

kwaliteit en het Limburgse landschap in deze Omgevingsvisie. Een aantal politieke 

partijen heeft tijdens de behandeling van het onderwerp in de Statencommissie RLN 

op 15 januari j.l. vragen gesteld, o.a. over de bescherming van de waardevolle 

landschappen in Limburg. In één van de bijlagen, behorende bij agendapunt 7.3 van 

de Statencommissievergadering van komende vrijdag, zijn deze vragen beantwoord. 

 

In het document (Bijlage 1 Technische vragen Omgevingsvisie Limburg RLN            

15 januari, blz. 18) worden de zorgen over de verdozing en verrommeling van het 

Limburgse landschap door GS weggenomen door erop te wijzen dat er bij iedere 

potentiële nieuwe logistieke bedrijfsbestemming een zorgvuldige integrale afweging 

gemaakt wordt, waarbij de in de Omgevingsvisie beschreven “Limburgse principes’ 

(o.a. we werken gebiedsgericht, we gaan zorgvuldig om met onze ruimte en 

voorraden, kenmerken en identiteit van gebieden staan centraal) uitgangspunt 

vormen. 

En de door verschillende politieke fracties geuite zorgen over de aantasting van het 

Zuid-Limburgse Heuvelland door de bouw van grote agrarische opslagloodsen en 

een pleidooi voor concentratie van dit soort grootschalige voorzieningen op 

(agrarische) bedrijventerreinen wordt in de notitie (blz. 25) door GS gepareerd door 

de voorkeur uit te spreken voor een ‘meer realistische maatwerkaanpak dan een 
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agrarisch bedrijventerrein, waarbij per casus een locatieonderzoek de alternatieven 

in beeld brengt’.  

 

Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar de ervaring leert dat bij de meeste ruimtelijke 

afwegingen door zowel provincie als gemeenten het landschap het steevast aflegt 

tegen de economische belangen. Zie de casus van VDL Nedcar als meest recente 

voorbeeld. Het is de afgelopen jaren al niet gelukt om zelfs de meest waardevolle 

landschappen in onze provincie zoals het Nationaal Landschap Zuid-Limburg te 

behoeden voor een achteruitgang van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. 

Ondanks het feit dat deze meest bijzondere landschappen in het POL 2014 een 

beschermde status hadden. Nog alarmerender is de situatie in die gebieden, die 

helemaal geen beschermde status hebben en die niet behoren tot het Nationaal 

Landschap of het natuurnetwerk Limburg. Deze gebieden kennen helemaal geen 

planologische bescherming en zijn als het ware vogelvrij. De provincie trekt haar 

handen helemaal af van deze zgn. ‘witte’ gebieden en wijst voor bescherming 

hiervan naar de gemeenten. Wie regelmatig door de provincie reist, kan zien wat 

hiervan de gevolgen zijn: distributiehallen, grote (agrarische) loodsen, 

paardenrijbakken, antennemasten, autosloperijen, zonnevelden, enz. Allemaal 

ontwikkelingen in het buitengebied die leiden tot (een sluipende) verrommeling, 

aantasting van de recreatieve en belevingswaarden en achteruitgang van ons mooie 

Limburgse landschap. 

Dat baart ons ernstige zorgen. Met het beleid, zoals opgenomen in de 

Omgevingsvisie Limburg, zal hier geen verandering in komen. Wij zijn van mening 

dat de provincie veel sterker moet toezien op het behoud van de ruimtelijke en 

landschappelijke kwaliteiten van Limburg en hierin de regie moet nemen. 

 

De provincie Limburg heeft gekozen voor een Omgevingsvisie op hoofdlijnen. Gevolg 

van deze keuze is dat deze visie vrij globaal is. Voor bepaalde thema’s (Natuur en 

Water) zijn Programma’s aangekondigd, waarin de belangrijkste opgaven, provinciale 

belangen en concrete maatregelen nader worden uitgewerkt. Op blz. 184 van de 

Omgevingsvisie Limburg wordt aangekondigd dat de provincie de komende periode 

gaat inventariseren welke provinciale Programma’s – naast de momenteel lopende 

Programma’s Water en Natuur – nodig en gewenst zijn. Naar onze mening is er in dit 

verband een Programma Landschap nodig, om de bescherming en ontwikkeling van 

het Limburgse landschap en de kwaliteit van de ruimte de plek te geven die ze 

verdienen.  

Zoals hierboven uitgelegd, gaan de verdozing en verrommeling van het landschap in 

onze provincie onverminderd door, ondanks de goede bedoelingen en inspanningen 

van velen. Met het in deze Omgevingsvisie Limburg neergelegde beleid zal dit naar 

onze stellige mening niet veranderen. Een Programma Landschap, met daarin 

specifieke aandacht voor behoud, bescherming en ontwikkeling van de 

landschappelijke waarden met concrete maatregelen en daaraan gekoppelde 

financiering kan hier handen en voeten aan geven. Vanzelfsprekend is de Natuur en 
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Milieufederatie Limburg graag bereid om met haar kennis en ervaring een bijdrage 

aan een dergelijk Programma te leveren. 

 

Voor behoud en herstel van de nog resterende prachtige landschappen van Limburg 

zouden wij graag zien dat de politieke partijen in Provinciale Staten zich gezamenlijk 

hard maken en inzetten voor de totstandkoming van een Programma Landschap als 

nadere uitwerking van de Omgevingsvisie Limburg. 

 

 

 

Hoogachtend, 
 
Ton Hermanussen – directeur   Bart Cobben - beleidsmedewerker 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


