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Onderwerp

Beantwoording technische vragen
Datum

15 november 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Van der Wel,

/
Uw kenmerk

Contactpersoon

C. (Cent) van den Berg
Telefoon

Bij e-mail van 15 november 2019 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie
technische vragen over Statenvoorstel 41/19A gesteld.

(073) 681 21 47
Email

cvdberg@brabant.nl

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

Bijlage(n)

1. Welke EVZ’s kunnen vervallen en hoeveel hectaren betreft dit?
Antwoord: EVZ’s die kunnen vervallen liggen in het NNB, vormen geen
verbinding tussen natuurgebieden of zijn dijken langs de Maas, Bergsche
Maas, Amer, Zuid Hollandsch Diep en Volkerak. Het betreft ongeveer 500
hectaren EVZ.
2. Worden deze hectaren elders gecompenseerd? Zo nee, waarom niet.
Antwoord: deze hectaren worden elders niet gecompenseerd. Met het
vervallen van deze hectaren EVZ nemen de migratiemogelijkheden voor
soorten niet af.
Betreffende de EVZ-hectaren die gedeeltelijk functioneren, welke EVZ’s
betreft dit en kunt u toelichten op welke wijze de EVZ-hectaren
gedeeltelijk functioneren?
Antwoord: het betreft EVZ’s waar niet voldoende grond kon worden verkregen
voor het aanleggen van een volledige EVZ. De investeringen voor de EVZ zijn
op enkele plekken langs een beek uitgevoerd maar zijn niet voldoende
aaneengesloten. De migratiemogelijkheden zijn in deze situaties niet optimaal.
3.

4.

Hoe vergelijkt dit gedeeltelijk functioneren met een soortgelijke geheel
functionerende EVZ?
Antwoord: het belangrijkste doel van een EVZ is het bevorderen van de
migratie van soorten tussen natuurgebieden. Bij een geheel functionerende
EVZ biedt de EVZ de soorten de gelegenheid zich van het ene naar het andere
natuurgebied te verplaatsen.

Datum

15 november 2019
Ons kenmerk

/

Bij de actualisatie van de EVZ-opgave, blijkt dat niet bij elke EVZhectare de maximale investering nodig is. Graag een toelichting met
voorbeelden per EVZ.
Antwoord: Houtwallen en houtsingels aangewezen als droge EVZ’s bieden
soorten veelal voldoende gelegenheid zich tussen natuur- en of
leefgebieden te verplaatsen. Investeringen zijn dan alleen nodig om tot een
aaneengesloten EVZ te komen.
5.

6.

Bij de lopende actualisatie van de EVZ-opgave ontstaat het beeld dat
voor minder hectaren een provinciale EVZ-subsidie nodig is. Wat is
hier de reden van?
Antwoord: Als een niet gerealiseerde EVZ vervalt is er geen provinciale
subsidie nodig voor die EVZ.

Met vriendelijke groet,
C. van den Berg

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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