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Onderwerp

Beschermde status Natura 2000-gebieden
Datum

3 december 2019
Ons kenmerk

C2254861/4610265
Uw kenmerk

-

Geachte heer Ludwig,

Contactpersoon

W.F.A.M. (Wouter) van Sambeek

Bij brief van 14 november 2019, ingekomen op 14 november 2019, heeft u
namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

(073) 681 25 91
Email

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

wvsambeek@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Is er overleg geweest met de provincie Noord-Brabant over dit voornemen
van het kabinet?
Antwoord: Nee.

2. Hoe kijkt het college van gedeputeerde staten aan tegen dit kabinetsplan,
gezien ook de eerdere uitspraken tijdens vorige statenvergaderingen dat het
college geen reden ziet om de status van Natura 2000-gebieden in Brabant te
wijzigen?
Antwoord: Het kabinet heeft in haar brief van 13 november 2019 aangegeven
over de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden in gesprek te gaan
met de Europese Commissie. Wij hebben daar kennis van genomen. Dit is een
verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Voor ons als college van GS geldt
dat de oplossing van het stikstofprobleem niet gezocht zou moeten worden in
het wijzigen van de natuurbeschermingsregels, maar in verlaging van de
stikstofdepositie en in natuurherstel.

-

3. Kan het college van gedeputeerde staten aan de minister van LNV het
standpunt van Brabant kenbaar maken dat de provincie Noord-Brabant geen
statusverandering wil van de beschermde Natura 2000-gebieden in Brabant?

Datum

Antwoord: Wij zien op voorhand weinig heil in verandering van de regels voor
Natura 2000-gebieden. Mocht de minister, na overleg met de Europese
Commissie, met ons in overleg willen treden over eventuele wijzigingen aan
Brabantse Natura2000 gebieden, dan verwachten wij een zeer gedegen
onderbouwing omtrent nut, noodzaak en oplossend vermogen van die
voorstellen.

C2254861/4610265

3 december 2019
Ons kenmerk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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