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Betreft: Schadelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Zuid Limburg. 

 

 

Geacht college, 

 

In het verleden dreigde het landschap, met name het Nationaal Landschap Zuid Limburg, in waarde 

achteruit te gaan door de opkomst van landbouwproducten als mais en door het verdwijnen van o.a. 

hoogstamfruitboomgaarden. Hierop is indertijd door overheden beleid gezet waardoor veel 

waardevermindering is voorkomen. 

In deze tijd zien we een soortgelijk probleem doordat veel agrarische bedrijven het moeilijk hebben en 

mogelijk beëindigd zullen worden. Dit geldt o.a. voor veehouderijen en fruitbedrijven. Het gevaar is dat 

deze bedrijven opgekocht worden door of verpacht worden aan bedrijven die zich op grote schaal bezig 

houden met monocultuur zoals grootschalige mais- en aardappelteelt. Dit heeft een grote negatieve invloed 

op de kwaliteit van het Nationaal Landschap. Op enkele plaatsen heeft voornoemd probleem al geleid tot 

negatieve gevolgen. 

Daarnaast zien we, mede als gevolg van het voorgaande maar niet alleen daardoor, een groeiend aantal 

loodsen en stallen in het landschap verschijnen. Voorbeelden genoeg. Deze nemen waardevolle open 

ruimten in het landschap in beslag en worden niet binnen de ‘rode contouren’ geplaatst. Het zal u niet 

ontgaan zijn dat er bij veel bewoners in het Nationaal Landschap Zuid Limburg veel onrust is vanwege 

voornoemde en andere natuur- en landschapsvernietiging. 

De SP fractie is van mening dat vroegtijdige signalering dient plaats te vinden om zodoende met 

beleidsmaatregelen mogelijke nieuwe schade aan het landschap te voorkomen. Niet alleen voor de natuur- 

en landschapswaarde, maar de veranderingen hebben ook nog eens ernstige negatieve gevolgen voor 

bodemkwaliteit, grondwater en drinkwater. Daarnaast is landschapsvernietiging ook een bedreiging voor de 

toeristisch-economische sector want zeer veel toeristen komen voor het (nog steeds) bijzondere landschap. 

 

Om die redenen wil de SP fractie u het volgende vragen: 

 

1. Bent u bekend met voornoemde veranderende landbouw en toenemende bebouwing in de open ruimtes 

van het Nationaal Landschap Zuid Limburg? 

2. Ziet u mogelijkheden om de genoemde problemen een halt toe te roepen? Indien ja, bent u bereid om 

ook adequaat beleid hiervoor te maken? 

3. Is het toegestaan om weiland om te zetten in akkerland? Zo neen, bent u bereid om deze regel te 

handhaven? Zo ja, is dit van provinciale overheidswege te voorkomen en bent u bereid om ook adequaat 

beleid hiervoor te maken? 

4. Kunt u aangeven hoeveel bebouwde oppervlakte er in het Nationaal Landschap Zuid Limburg buiten de 

rode contouren er sinds 2010 is bij gekomen? Wat gaat u doen om nog meer bebouwing buiten de rode 

contouren te voorkomen? 

5. Wordt de grote beleidsruimte die het POL 2014 en de regionale afspraken bieden, gezien de negatieve 

ontwikkelingen voor natuur, landschap en gezondheid,  niet erg ruim toegepast? Bent u bereid om, ten 

behoeve van de doelstellingen zoals in het POL 2014 e.a. vermeld, regelgeving strakker toe te passen? 

 

Graag beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn. 

Namens de SP Statenfractie, 

Vriendelijke groet, Peter Visser. 


