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Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van

Via deze memo wil ik u graag informeren over mijn toezeggingen (41/20) bij de

Kopie aan

behandeling van het PIP Ulvenhoutse Bos op 3 juli jl.

Miranda Beekwilder,

Noord-Brabant

Manon Ensink,
Erik van Herk

Gedeputeerde Lemkes zegt toe PS te informeren over het onderzoek van het

Van

Rijk naar de verkenning van mogelijke aanpassing van N2000-gebieden
Naar aanleiding van de, in de Kamerbrief over aanpak stikstof d.d. 13 november

Telefoon

201 9, genoemde acties met betrekking tot de doorlichting van Natura 2000 zijn
eerder dit jaar twee onderzoekstrajecten gestart
1.

Het systematisch nalopen van alle Natura 2000 aanwijzingsbesluiten en
wijzigingsbesluiten op doelen die niet direct voortvloeien uit de Vogel- en

Email

elemkes@brabant.nl
Bijlage(n)

Habitatrichtlijn, inclusief de uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen en
overwegingen met betrekking tot het mogelijk opschonen van deze doelen.
2.

Bekijken (i) welke Natura 2000-gebieden door hun omvang en ligging
structureel zwak zijn en blijven en wat de mogelijkheden zijn voor het aanpassen
van de beschermde status van deze gebieden en (ii) het in kaart brengen van de
mogelijkheden voor samenvoegen of herindelen van Natura 2000-gebieden.

Beide trajecten zijn aanbesteed en worden op dit moment uitgevoerd door (1)
Witteveen + Bos en (2) Arcadis.
Het Rijk heeft over de aanpak en resultaten van de onderzoeken overleg met het
IPO. Het IPO is ook vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie.
De volgende organisaties zijn uitgenodigd voor deelname aan de klankbordgroep:
Natuur en milieu
1. Vogelbescherming
2.
3.
4.

Natuurmonumenten
Landschappen NL
Wereld Natuur Fonds (WNF)

5. Mobilisation for the Environment (MOB)
Landbouw
6.

LTO Nederland

7.
8.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

9.

NetwerkGRONDig

Bouw en bedrijfsleven
10. Bouwend Nederland
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11. VNO-NCW
12. Transport en Logistiek Nederland
Overheden/terrein beherende organisaties
13. Staatsbosbeheer
14. Unie van Waterschappen (UvW)
15. Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG)
De volgende overheden zijn vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie:
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16. Interprovinciaal Overleg (IPO)
17. Ministerie van Defensie
18. Rijkswaterstaat/IenW
Inmiddels is er in de pers al bericht over de conclusies van de onderzoeken, terwijl
de onderzoeksrapporten nog niet gereed zijn. Als de onderzoeksrapporten gereed
en openbaar zijn, zal ik u hierover informeren.

Gedeputeerde Lemkes zegt toe PS te informeren over de uitkomsten van het
onderzoek van de werkgroep over beregening en onttrekken van
grondwater in het kader van de gebiedsgerichte aanpak.
Het is niet geheel duidelijk aan welk onderzoek uw Staten refereren.
Er is een onderzoek gaande dat zich richt op beregening en onttrekken van
grondwater in de Peelvenen. Dit n.a.v. beroepen die zijn ingediend op het N2000beheerplan Deurnsche Peel/Mariapeel. Dit gebied ligt ver van het Ulvenhoutse Bos.
Daarnaast werken waterschappen aan het actualiseren van het Brabantbrede
beregeningsbeleid i.s.m. de provincie.
Bij Ulvenhoutse Bos wordt in de voorbereiding van de 2e fase N2000herstel/gebiedsgerichte aanpak stikstof (2021-2027) door de projectwerkgroep
gekeken naar mogelijkheden om de grondwaterstand in de zone rondom het
N2000-gebied te verhogen.

N.a .v. antwoorden op technische vragen van de PVV over de aanwezigheid
van planten en dieren zegt gedeputeerde Lemkes toe te reflecteren of
investeringen die gedaan worden in N2000-gebieden leiden tot de gewenste
resultaten
De VVD heeft mij, als vervolg op technische vragen bij de jaarstukken, gevraagd te
reflecteren op de resultaten van investeringen in N2000-gebieden. Vooraf wil ik
opmerken, dat de investeringen in N2000-gebieden naast het behouden van de
biodiversiteit, ook bijdragen aan andere doelen, zoals klimaatadaptatie, het
tegengaan van verdroging en het borgen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat met
een natuur waarin het goed ontspannen is.
De provincie investeert voor de natuuropgave onder andere in maatregelen zoals de
afronding van het Natuurnetwerk Brabant, herstelmaatregelen in Natura-2000
gebieden, beheer van natuurgebieden en agrarisch landschap, faunapassage's en
leefgebieden voor kwetsbare soorten.
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Natuur is dynamisch, resultaten zijn van vele factoren, zoals de conditie van lucht,
bodem en water, afhankelijk en resultaten kunnen enige tijd op zich laten wachten.
Met het nemen van vooraf wetenschappelijk getoetste maatregelen en het
monitoren, analyseren en het volgen van de trends op provinciaal niveau, wordt
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een betere biodiversiteit in Brabant.
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De opbrengst van de investeringen in kwantitatieve zin, uitgedrukt in hectares
verworven en nieuw ingerichte natuur wordt jaarlijks gerapporteerd via de
VoortgangsRapportage Natuur (VRN) en in de jaarlijkse landelijke rapportage
Voortgang uitvoering herstelmaatregelen.
Om te volgen hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt, wordt gemonitord door metingen,
tellingen en veldbezoeken. Op onze website Brabant In Zicht is te volgen hoe de
biodiversiteit zich ontwikkelt aan de hand van de ontwikkeling van indicatorsoorten.
Indicatorsoorten zijn soorten die zich goed laten monitoren en die representatief
worden geacht voor de ontwikkeling van een grotere soortgroep. Het is met 40.000
soorten insecten, algen, spinnen, planten en vogels in Nederland immers onmogelijk
om elke soort te monitoren.

Met vriendelijke groet,
drs. E.P.J. Lemkes - Straver
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