Nieuwsbrief Transitie Landelijk Gebied
Naar aanleiding van de PlanMER Mestbewerkingslocaties
Onze regio is samen met Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant initiatiefnemer
van de planMER Mestbewerkingslocaties. In het regionaal portefeuillehoudersoverleg
Transitie Landelijk Gebied is op 28 november jongstleden ingestemd met het voorstel om
een bedrag van maximaal €50.000 uit het beschikbare werkbudget (restantbedrag van 2018)
in te zetten als cofinanciering voor het opstellen van deze planMER. Namens de
Metropoolregio Eindhoven is Fons d’Haens de bestuurlijk trekker van dit dossier.

Terugblik 2019 en Vooruitblik 2020
De leden van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied
constateren dat het netwerk veel beter op orde en inzichtelijker is, sinds we er regionaal
aandacht aan besteden. Er ontstaat structuur en de relevante partijen weten elkaar beter te
vinden. Ook zijn de onderlinge werkzaamheden van ODZOB en Metropoolregio Eindhoven
beter op elkaar afgestemd. Suggesties voor verbetering zijn:
-

portefeuillehoudersoverleg opsplitsen in landbouwgerelateerde onderwerpen en
overige onderwerpen;
nadrukkelijk agenderen van relatie stad/platteland(en overgangsgebied). Ook de
stedelijke gemeenten zien daarin duidelijk kansen;
Voor relatie stad-land en stikstof inzetten op gebiedsgerichte aanpak met
“meekoppelkansen”;
het benutten van de aantakking van de Waterschappen; water koppelt letterlijk de
stad met het land.

Geconcludeerd wordt dat de balans-praatplaat de essentie van het regionale thema Transitie
Landelijk Gebied best aardig uitbeeldt:

Op weg naar Interbestuurlijke samenwerking voor de Zuidoostelijke
Zandgronden
Samenwerken aan grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat,
waterveiligheid, circulaire economie, biodiversiteit en energie, daarover gaat het
Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP). Het ministerie van LNV, de provincies
Limburg en Noord-Brabant, de Waterschappen Aa & Maas, De Dommel en Limburg, en de
regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg, Noordoost Brabant en Metropoolregio Eindhoven
werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied in de Zuidoostelijke Zandgronden. In
januari 2020 gaan de partners een overeenkomst sluiten waarin afspraken zijn vastgelegd
over de onderlinge samenwerking. Dit is een belangrijk stap in de transitie van het landelijk
gebied.
Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland
In juli 2018 hebben het ministerie van LNV,
IPO, VNG en Unie van Waterschappen de
handen ineengeslagen om te komen tot een
samenhangende aanpak voor het landelijk
gebied. Dit is het Interbestuurlijke Programma
Vitaal Platteland. Er zijn 15 gebieden
aangewezen voor deze gezamenlijke aanpak
en waarbij ervaringen worden opgedaan die in
andere gebieden gebruikt kunnen worden. De
Zuidoostelijke Zandgronden (Metropoolregio,
NO Brabant en Noord en Midden Limburg) is
één van deze gebieden.

Actieprogramma voor de Zuidoostelijke Zandgronden
In het afgelopen voorjaar is een actieprogramma gemaakt. Dit programma richt zich op het
verbeteren van de omgevingskwaliteit en het bevorderen van kringlooplandbouw. Centraal
staan activiteiten op het gebied van samenwerking en kennisdeling en de uitvoering van vijf
proeftuinen. Drie van de proeftuinen liggen in Zuidoost-Brabant: De Levende Beerze in De
Kempen, Innovatiepark de Vlier in Deurne en Troprijt/Kroonvennen in Bladel/Reusel-De
Mierden.
Rijksmiddelen voor de uitvoering
Het ministerie van LNV heeft bijna 7 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld voor de
uitvoering van het actieprogramma voor Zuidoostelijke Zandgronden. Dit is voornamelijk voor
de uitvoering van de vijf proeftuinen. Het bedrag wordt definitief toegekend als de
samenwerkende partijen een overeenkomst hebben gesloten.

Bezoek Europarlementariërs

Op vrijdag 20 maart 2020 bezoeken 5 Europarlementariërs onze regio op verzoek van de
wethouders transitie landelijk gebied en economie. Doel is een goede band te krijgen met de
EU- fracties in Brussel.
Brussel is een verzameling van instituten en mensen; Europees Parlement, Europese Raad,
Europese Commissie, Hof van Justitie, Europese Centrale Bank, Europese Rekenkamer,
Europese Economisch en Sociaal Comité, Comité van de regio’s, Europese Ombudsman,
Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, Europese Investeringsbanken en
diverse Agentschappen.
Beslissingen op EU-niveau worden door nationale regeringen omgezet in nationale wet- en
regelgeving. Wetten en regels die invloed hebben op onze economie, land- en tuinbouw,
energiebeleid, duurzaamheidsbeleid, privacy, gezondheid etc.
De EU verdeelt tal van subsidies om het EU-beleid te implementeren en innovaties te
stimuleren.
Om invloed te hebben op dit beleid is het van groot belang dat we goede contacten
onderhouden met ‘Brussel’, zodat de Europarlementariërs de belangen van onze regio goed
kunnen vertegenwoordigen en anderzijds zij ons tijdig op de hoogte brengen van nieuwe
wet- en regelgeving. Wij kunnen daar dan snel op reageren en als ‘Brainportregio’ voorop
blijven lopen in Europa. Europese Parlementariërs zijn ‘de stem van het volk’ en
vertegenwoordigen de belangen van ons land en onze regio.

Van links naar rechts: drs. T.B.W. Berendsen EVP, J. Huitema RN, dr. M. Chahim PvdA,
ir. H.J.A. Ruissen Europese Conservatieven en Hervormers, en drs. B. Eickhout
Groenen/EVA zullen op 20 maart namens het EU parlement aanwezig zijn.

