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Het Nationaal Programma Landelijk Gebied
(volgens de kamerbrief over de voortgang van het NPLG van 25-11-2022)

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) brengen we de belangen van de 

boeren, natuur, water en klimaat samen met het oog op een vitaal platteland. 

De ambitie van het kabinet is daarbij helder: een sterke en veerkrachtige natuur, met 

een robuust watersysteem en een toekomstbestendig klimaat. 

Ons landelijk gebied is en moet aantrekkelijk zijn en blijven om te wonen, te werken, om 

voedsel te produceren en om te recreëren. 

Ons platteland is drager van veel natuurkwaliteit, leverancier van (drink)water, producent 

van ons eten en bieder van groene gezondheid. Daarnaast weerspiegelt het landschap 

ook onze cultuur. 

Een toekomstbestendig platteland is sociaaleconomisch vitaal, met blijvend ruimte voor 

een duurzame, sterke landbouw. Dat is waar het NPLG voor staat. 



Wat vraagt het Rijk van ons?

– Eén Gebiedsprogramma (het ‘BPLG’) gebiedsdekkend voor provincie Noord-Brabant

– Een toetsbare versie van het BPLG die vóór 1 juli 2023 is aangeleverd bij het Rijk  

En – na toetsing en bijstelling – in de 2e helft van 2023 door GS is vastgesteld

– Met doelen, structurerende keuzes, maatregelen(pakketten) voor natuur, water en 

klimaat, en instrumentarium en economische impactanalyse per deelgebied

– Met een algemeen deel, een gebiedsgericht deel en een deel dat betrekking heeft op 

financiën, risico’s en randvoorwaarden

– Waarbij het Gebiedsplan op basis van de Wet Stikstofreductie en Natuurherstel 

(Wsn) onderdeel wordt van het BPLG



Positionering van BPLG in de Brabantse aanpak van 

de nationale opgaven

Verstedelijking

Klimaat 

& Energie
BPLG

Ruimtelijke puzzel 

/ Omgevingsvisie

In het kort: 

✓ Het BPLG gaat over natuur, water, 

klimaat (landbouwopgave) en 

landbouw en dekt daarmee maar voor 

een deel de opgaven in en doelen 

voor het landelijk gebied

✓ Bij het leggen van de ruimtelijke 

puzzel voor het landelijk gebied wordt 

de integrale afweging gemaakt van 

alle opgaven.

✓ Deze integrale afweging kan 

vervolgens weer richtinggevend zijn 

voor het BPLG

✓ De uitwerking van maatregelen in het 

BPLG vindt plaats in gebieden. Hierbij 

wordt zoveel mogelijk de relatie 

gelegd met kansen / effecten 

voor andere opgaven (bv. op het 

gebied van energie en verstedelijking) 

Landelijk gebied



Doelen in het NPLG 
(uit Handreiking voor de gebiedsprogramma’s d.d. 25-11-2022)



Ambitie en doelen BPLG

Ambitie

Naar een toekomstbestendige ontwikkeling van 

het landelijk gebied van Noord-Brabant

Voorstel doelen

1. Realisatie (wettelijke) kerndoelen voor 

Natuur, Water en Klimaat (voor 

landbouwopgave), conform NPLG

2. En realisatie van een duurzaam en 

levensvatbaar perspectief voor de 

landbouw in Noord-Brabant

3. Waarbij daarmee samenhangende kansen 

voor versterking van leefbaarheid van het 

landelijk gebied zoveel mogelijk worden benut 

Natuur Water

Klimaat

+ Perspectief 

landbouw 

+ Leefbaarheid 

landelijk gebied  

Ingebed in bredere, 

integrale afwegingen 

op basis van 

‘ruimtelijke puzzel’

Primaire scope BPLG

Recreatie 
Wonen 

Werken

Energie

Landschap 

Gezondheid



Structurerende keuzes

Naar een ‘ruimtelijk ontwikkelperspectief’

In het BPLG worden ‘structurerende keuzes’ uitgewerkt en opgenomen die richting geven 

aan de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied. Dit ‘ruimtelijk ontwikkelperspectief’ 

wordt opgebouwd uit beleidskeuzes over de volgende thema’s:

– Overgangsgebieden rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, 

waarin het landgebruik een bijdrage moet leveren aan natuurherstel

– Ruime bufferzones langs beekdalen voor waterkwaliteit en infiltratie grondwater

– Inpassing Natuur Netwerk Brabant, waaronder areaal nieuwe natuur, agrarische 

natuur en Brabantse natte natuurparels

– Ruimte voor waterberging

– Invulling 10% groenblauwe dooradering

– Bescherming van bruikbare landbouwgrond voor behoud vruchtbare 

landbouwgronden, extensiveringsopgave en andere doelen

Bovenstaande keuzes maken, waar mogelijk in samenhang met aspecten van 

volksgezondheid, dierziekten & zoönosen, geurhinder, fijnstof etc
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BPLG 1 - 2023 BPLG 2 - 2025

(1e ijkmoment Remkes)

BPLG 3 - 2028

(2e ijkmoment Remkes)

Generieke maatregelen –

Brabant-breed ingezet

Adaptief programmeren:

monitoring doelbereik 

en aanpassing pakket

Ontwikkelpad van maatregelen in de tijd 
verhoudingen kunnen verschuiven in opeenvolgende versies BPLG

BPLG 

Doelen

Gebiedsgerichte maatregelen 

– huidige inzet in GGA

Gebiedsgerichte maatregelen 

– globaal, te verkennen 

Gebiedsgerichte maatregelen 

– aanvullende inzet in GGA 

en/of in gebieden buiten GGA
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Participatie en externe governance 
Brabantse regio’s en GGA-gebieden

West Brabant Hart van Brabant

Noord-Oost Brabant

Zuid-Oost Brabant
Brabantse Wal Omgeving 

Zundert 

Ulvenhoutse Bos

Biesbosch 

Langstraat 

Altena 

Loonse en 

Drunense 

Duinen

Regte Heide 

& Rielslaag
Kempenland West

Kampina en 

Oisterwijkse Vennen

Leenderbos, Groote 

Heide & De Plateau

Vlijmens Ven, 

Moerputten, 

Bossche Broek, 

Beneden 

Dommel

Aa-dal Noord
Boschhuizer-

bergen

Vitale Peel

Weerter- en 

Budelerbergen & 

Ringselven

Strabrechtse 

Heide & 

Beuven

In dialoog met actoren op twee schaalniveau’s

Regio’s: provincie met gemeenten, waterschappen, 

regionale organisaties, terreinbeherende organisaties, 

organisaties van landbouw, milieu, natuur en bedrijfsleven, 

en regionale coördinator RTLG (rijk)

GGA-gebieden: provincie met gemeenten, water-

schappen, terreinbeheerders, landbouwbedrijven, 

natuur- en milieuorganisaties, burgers etc 

+ NOVEX-Gebied De Peel: conform wens NPLG 

NOVEX-

Gebied 

De Peel

En we benutten de bestaande bestuurlijke overleggen over transitie landelijk gebied



Mijlpalenplanning BPLG  

Voorbereidende fase 

Planfase BPLG 1.0 

okt 22 nov 22 dec 22 jan 23 feb 23 mrt 23 apr 23 mei 23 jun 23 juli 23

Brief voortgang 

NPLG 

(25/11)

Houtskoolschets

(met scenario’s) 

in GS 

(rond 01/03)

Landbouwakkoord

'Toetsbaar' BPLG

in GS (vóór 01/07) 

met voorstel 

uitvoeringsstrategie 
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PvA BPLG bespreken op 

Regionale Ontwikkeldagen

(december)  

Uitvoeringsstrategie ontwikkelen

Plan van aanpak BPLG

BPLG 1.0 

Goedkeuring  

PvA in GS

(20/12)

Risicoperiode geen besluiten GS

Def. 

BPLG 

Advies Remkes

(5/10)

KabinetsreactieRemkes

(14/10) Gebiedspocessen.

GGA / BPLG 

Uitvoeringsstrategie Imple-

men-

tatie

Gebieds-

processen 

BPLG

Natuurdoelanalyses / soc-econ. analyse / etc

▪ Doelen bepalen

▪ Inventarisatie maatregelen: wat loopt al op basis bestaand beleid

▪ Vertalen doelen en maatregelen naar generiek & gebiedsgericht 

▪ Inschatten doelbereik & resterende opgave

▪ Onderzoek (natuurdoelanalyses, soc-econ. analyse, etc)

▪ Participatie 

▪ Monitoring 

Verkiezingen

1e ijkmoment 

vanuit NPLG 


