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Beantwoording technische vragen
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Geachte heer Van der Wel,

/
Uw kenmerk

Contactpersoon

C. (Cent) van den Berg
Telefoon

Bij e-mail van 27 november 2019 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie
technische vervolgvragen over Statenvoorstel 41/19A Aanpassingen in het EVZbeleid gesteld.

(073) 681 21 47
Email

cvdberg@brabant.nl
Bijlage(n)

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.
Uw antwoord op vraag 1, onze vraag betreffende welke EVZ’s kunnen
komen te vervallen, is niet volledig. U antwoordde dat EVZ’s die kunnen
vervallen die in het NNB liggen, geen verbinding vormen tussen
natuurgebieden. Welke gebieden betreft het (graag de naam en locatie
van de gebieden) en waarom hebben deze gebieden geen verbinding
tussen natuurgebieden tot stand gebracht?
Antwoord: Binnen natuurgebieden zijn EVZ’s niet noodzakelijk. EVZ’s zijn
verbindingen tussen natuurgebieden. De actualisatie van de EVZ-opgave is
nog gaande. Er is geen overzicht van NNB-gebieden waarbinnen EVZ’s liggen
die vervallen.
1.

2.

Er van uitgaande dat de gebieden bij vraag 1 in eerste instantie wel zijn
aangewezen als verbindingszone tussen natuurgebieden: wat is er per
gebied veranderd tussen het oorspronkelijke plan en het besluit dat nu het
gebied kan komen te vervallen?
Antwoord: De EVZ-trajecten worden opnieuw beoordeeld op het ecologisch
functioneren. Deze beoordeling kan in een aantal situaties leiden tot het besluit
dat een EVZ-traject kan vervallen.

-

3.

Uw antwoord op vraag 3, onze vraag betreffende de EVZ-hectaren die
gedeeltelijk functioneren, is niet volledig. Kunt u aan ons toelichten welke
EVZ’s dit betreft (naam en locatie)?
Antwoord: Momenteel kan er geen overzicht gegeven worden van de EVZ’s die
gedeeltelijk functioneren. Waterschappen en gemeenten zijn nog bezig met het
beoordelen van de EVZ’s.
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4.

In uw antwoord op vraag 3 zegt u dat de gedeeltelijk functionerende
EVZ’s, EVZ’s zijn waar niet voldoende grond kon worden verkregen voor
het aanleggen van een volledige EVZ. Waarom kon er niet voldoende
grond worden verkregen voor een volledige EVZ? Graag een toelichting
per gebied.
Antwoord: Als er niet voldoende grond beschikbaar is voor het aanleggen van
een volledige EVZ komt dit omdat een grondeigenaar geen grond wil afstaan of
verkopen. Er is geen overzicht per gebied beschikbaar. De waterschappen en
gemeenten zijn nog bezig zijn met het beoordelen van EVZ’s.
5.

Uw antwoord op vraag 5, onze vraag betreffende uw uitspraak dat niet bij
elke EVZ-hectare de maximale investering nodig is, is niet volledig. Kunt u
aan ons toelichten op welke EVZ’s dit betrekking heeft (naam en locatie)
en kunt u per EVZ een voorbeeld geven?
Antwoord: Er is nog geen overzicht per gebied beschikbaar omdat
waterschappen en gemeenten nog bezig zijn met het beoordelen van EVZ’s.
6. Welke EVZ’s worden nog aangelegd?
Antwoord: op de website van het Groen Ontwikkelfonds staat een kaart (viewer).
Deze viewer toont de droge en de natte EVZ’s waarvoor subsidie kan worden
aangevraagd (prioriteit hoog). Dit zijn de EVZ’s die nog moeten worden
aangelegd. Er is geen GOB-subsidie voor de rijkskanalen.
Wordt bij deze EVZ’s invulling gegeven aan de oorspronkelijke
doelstellingen? Zo nee, wat is het verschil tussen het oorspronkelijke
plan/doel en de feitelijke aanleg en hetgeen u nu voor ogen heeft?
Antwoord: Ja, het doel: migratie van soorten tussen natuurgebieden krijgt
invulling door het aanleggen van de EVZ’s.
7.

8. Wat zijn de berekende kosten van de aanleg van de resterende EVZ’s?
Antwoord: De actualisatie van de EVZ-opgave is nog gaande. Na afronding van
de actualisatie worden de kosten van de EVZ-opgave berekend.
Is de verwachting dat de aanleg van de resterende EVZ’s kan worden
gerealiseerd binnen het bestaande budget en het subsidiepercentage van
75% voor gemeenten?
Antwoord: De actualisatie van de EVZ-opgave is nog gaande. Na afronding van
de actualisatie worden de kosten van de EVZ-opgave berekend.
9.
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Met vriendelijke groet,
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C. van den Berg
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Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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