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Meet-and-greet met landelijke, lokale en regionale CDA’ers 

 

CDA’ers over de plattelandsontwikkeling in Hart van Brabant 
 

Donderdag 16 september 2021 organiseerden de lokale CDA-afdelingen Loon op Zand en Waalwijk 

samen met ZLTO Dongen-Loon op Zand een goed bezochte avond over de toenemende druk op het 

landelijk gebied in Hart van Brabant. Die komt door een woningbouwopgave, een toenemende 

economische ontwikkeling in de logistieke sector en noodzakelijk natuurbeheer om adaptief in te spelen 

op klimaatsverandering. Drie zaken spelen daarbij een rol: de aanstaande Omgevingswet, de 

verduurzaming van de landbouw en een eerlijke en duurzame (lokale) economie. De centrale 

vraagstelling van de avond was: hoe ziet het landschap van onze regio eruit in 2030? 

 

CDA-senatoren Theo Rietkerk en Peter Essers gingen tijdens de meet-and-greet in op bovenstaande 

thematieken. Rietkerk sprak over verschillende thema's van de Omgevingswet, zoals woningbouw, de 

kwaliteit van de leefomgeving, recreatie en toerisme en landbouw, natuur en landschap. Essers ging in 

op de financiële aspecten. Hierna volgde een panelgesprek onder leiding van Gert-Jan van den Dries. In 

het gesprek werd aan DB-leden Hans Peter Verroen en Kees de Jong en AB-lid Alwijn ten Cate, alle drie 

van Waterschap Brabantse Delta, en CDA-raadsleden Ruud Spohr uit Waalwijk en Mieke Broeders-

Habraken uit Loon op Zand gevraagd op welke wijze vanuit hun bestuur of fractie wordt ingespeeld op 

bovenstaande vraagstukken. 

 

Omgevingswet 

 

Veel wetten en regels gaan op in de Omgevingswet, waardoor in de toekomst nog maar één 

omgevingsloket nodig is. Dat is fijn, maar ook een risico: het loket moet beschikken over een goed 

werkende digitale omgeving. Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is, hebben we gezien bij de 

Belastingdienst. Kenmerkend voor de Omgevingswet is het subsidiariteitsbeginsel: lokaal regelen wat 

lokaal geregeld kan worden. Dit is nog een risico, want de zorg heeft aangetoond dat decentraliseren niet 

altijd tot het gewenste effect leidt. Het aangaan van nieuwe allianties wordt onder de nieuwe wet 

belangrijker. Bij woningbouw kunnen bijvoorbeeld spanningen ontstaan met het waterschap als het gaat 

om waterveiligheid of het tegengaan van verdroging en verschraling van gronden. Indien onvoldoende de 

gezamenlijke belangen inzichtelijk worden, dreigt altijd ingrijpen vanuit de landelijke overheid die het 

nationaal belang moet bewaken. 

 

Verduurzaming van de landbouw 

 

Boeren hebben het moeilijk: er moeten grote investeringen worden gedaan, waardoor de rentabiliteit en 

de liquiditeit van de boerenbedrijven minder wordt. Naast de beschikbare publieke financieringsvormen 

in de vorm van subsidies ontstaan steeds meer nieuwe private vormen van financiering, zoals 

crowdfunding en private investeringen uit bijvoorbeeld initiatieven van burgerparticipatie. De 

mogelijkheden zijn alleen erg versnipperd. Een brede denktank onder leiding van oud-landbouwminister 

Cees Veerman wil dat een nieuw kabinet inzet op concrete maatregelen en geld om boeren en tuinders te 

helpen bij de transitie naar een duurzame landbouw. Binnen de Nederlandse economie vormt de 

landbouw een belangrijke factor, maar ook de natuur is belangrijk voor de vrijetijdseconomie. Een ‘eigen’ 

ministerie voor de ruimtelijke ontwikkeling lost deze tegenstelling niet op, wel een leidende 

coördinerende rol vanuit één van de ministeries van LNV, EZK of IenW. 

 

Eerlijke en duurzame (lokale) economie 

 

Het CDA wil een vitale agrarische sector, die zorgt voor werkgelegenheid en het landschap, stimuleren. 

Op lokaal niveau wil het CDA een landbouwvisie voor de langere termijn ontwikkelen met aandacht voor 

alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en natuurontwikkeling 

met kansen voor een toekomstbestendige landbouw. Het CDA wil werken aan maatwerk gericht op de 

eigen verantwoordelijkheid van agrariërs. Extra inspanning in ruimtelijke kwaliteit of energietransitie 

levert ruimte op om te ondernemen. Het CDA wil agrariërs stimuleren ook zorg te dragen voor 

natuurbeheer. Ten slotte is samenwerken op diverse thema's door buurgemeenten van belang: los zaken 

in de regio met elkaar op! 


