Beantwoording technische vragen VVD over het Statenvoorstel 68/19
inpassingsplan 'Natuurgebied Westelijke Langstraat' voor technische
vragenronde 31 januari 2020
Aan:
Van:
Dd:

de heer Roel Gremmen, statenlid VVD
Eva van der Elzen, ecoloog projectteam Westelijke Langstraat
29 januari 2020

1. Wanneer is het betreffende N2000 gebied, waar de westelijke Ìangsfraaf222 van
uitmaakt, aangewezen?
Antwoord
De staatssecretaris van EZ heeft het betreffende gebied op 4 juni 201 3 aangewezen.

2. Welke habifaftypen en/of vogelsoorten staan er in het aanwijzingsbesluit? Dus: op basis
van welke typen/soorten is dit gebied oorspronkelijk aangewezen
Antwoord
In het aanwijzingsbesluit staan de volgende habitattypen:
H3140 Kranswierwateren
H6410 Blauwgraslanden
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilveen)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
H7230 Kalkmoerassen
De volgende soorten worden in dit besluit aangewezen:
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper

3. Welke habifaftypen en/of soorten staan er op dit moment in de beheerplannen van het
betreffende N2000 gebied?
Antwoord
Alle bovengenoemde habitattypen en soorten staan ook in het beheerplan dat op 5 april
2018 is vastgesteld.

4. Zijn er habifaftypen en/of vogelsoorten in de afgelopen ja ren aan het aanwijzingsbesluit
of beheerplan toegevoegd? Zo ja: welke?
Antwoord
Nee.

5. Op welke momenten zijn deze habifaftypen en/of vogelsoorten toegevoegd? Welke
(ecologische) onderzoeken liggen daaraan ten grondslag?
Antwoord
Niet van toepassing.

6. Op welke wijze geven de terrein beherende organisaties uitvoering aan de
beheerplannen? Wat doen zij om de aangewezen soorten in gunstige staat van
instandhouding te houden?
Antwoord
De provincie Noord-Brabant geeft terrein beherende organisaties een extra subsidie
bovenop de reguliere subsidie voor natuurbeheer voor de uitvoering van maatregelen voor
instandhouding van de aangewezen habitats en soorten. Met deze subsidie wordt er door
beheerder in dit gebied bijvoorbeeld extra gemaaid, bosopslag verwijderd en sloten
gefaseerd gebaggerd.

7. En vraag 7staat los van dit voorstel, maar is: kunnen bovenstaande vragen voor elk
N2000 gebied in Brabant worden beantwoord?
Antwoord
Ja
Voor meer informatie over de aanwijzingsbesluiten
https://www.svnbiosys.alterra.nl/natura20007qebiedendatabase.aspx?subi^2kÅq roepH
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Meer info over maatregelen in beheerplannen:
https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuur/natura 2000

