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Aanleiding
De ambities voor natuur en landschap voor de periode 2012-2022 zijn
vastgelegd in de beleidsnota Brabant Uitnodigend Groen (BrUG). Eén van de
ambities is behoud en herstel van de biodiversiteit. Om inzicht te krijgen in de
voortgang stelt de provincie één keer per vier jaar een rapportage op, De
Toestand van de Brabantse Natuur. De laatste rapportage dateert van 2012,
en daarin werden de ontwikkelingen tot 2010 weergegeven. In De Toestand
van de Brabantse Natuur 2016 informeren wij u over de ontwikkeling in de
biodiversiteit in Brabant in de periode 1995-2014. Het betreft een
tussenrapportage vooruitlopend op een integrale rapportage in 2017.
Om meer verbanden te kunnen leggen tussen de beleidsvelden natuur, water
en milieu wordt voortaan een gecombineerde toestandsrapportage opgesteld.
De cycli van de natuur-, water- en milieurapportages zullen hiervoor moeten
worden gesynchroniseerd en daarom zal de eerste gezamenlijke rapportage in
2017 verschijnen. Dan moet namelijk over de toestand van het water
gerapporteerd worden in het kader van de Kaderrichtlijn Water. De
graadmeters voor biodiversiteit in eerdere rapportages Toestand van de
Brabantse Natuur werden ook gebruikt als indicator in de Telos
Duurzaamheidsbalans van Brabant. De laatste Duurzaamheidsbalans is
verschenen in 2014.
Bevoegdheid
GS zijn bevoegd de rapportage Toestand van de Brabantse natuur 2016 vast
te stellen.
Kernboodschap

1. Het gaat nog niet goed met de kwaliteit van de Brabantse natuur
In de Brabantse natuur zijn zowel positieve als negatieve ontwikkelingen te
zien, maar de positieve zijn nog niet voldoende om de negatieve te
compenseren. Per saldo was er ook in de periode 2010-2014 Brabant breed
nog een afname van de biodiversiteit. Dit ondanks het gevoerde beleid om het
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Natuurnetwerk Brabant groter te maken, te verbinden en leefgebieden van
soorten te versterken. De hierbij behaalde successen zijn niet voldoende om de
afname die sinds 1950 heeft plaatsgevonden te keren.
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2. De natuurkwaliteit van het agrarisch landschap neemt na een lichte
toename af
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In de eerste twaalf jaar van de monitoring was er een lichte toename te zien
van de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Dat kwam onder andere
doordat de kwaliteit van het oppervlaktewater sinds 1995 sterk is verbeterd.
Maar de afgelopen jaren gaat de afname van sommige soorten onverminderd
door, terwijl andere soorten niet verder toenemen. En dat werkt door in het hele
ecosysteem. Als zelfs zeer algemene bloemen als het madeliefje verdwijnen,
blijven er voor veel insecten, zoals bijen en vlinders, weinig mogelijkheden
meer over om in het agrarisch gebied voedsel te vinden en te overleven.
Vogels en andere dieren die voor hun voeding van insecten afhankelijk zijn
verdwijnen daarmee ook. Soorten die in het agrarisch landschap sterk achteruit
zijn gegaan, kunnen vaak in de natuurgebieden ook geen duurzame populatie
in stand houden. Ze zijn voor hun voedsel of voor uitwisseling tussen
verschillende natuurgebieden toch afhankelijk van het agrarisch landschap.
Consequenties

1. Naar aanleiding van deze rapportage over de biodiversiteit zijn er geen
redenen het beleid aan te passen.
2. Bij de evaluatie van BrUG in 2017 zal bekeken worden of er aanleiding is
voor wijziging van het provinciale natuurbeleid.
Europese en internationale zaken
Er zijn geen directe relaties met Europese regelgeving.
Communicatie
Er is op dit moment geen communicatie met externe partijen noodzakelijk.
Vervolg
In 2017 zult u nader geïnformeerd worden via een meer uitgebreide
toestandsrapportage. In 2017 zal ook de beleidsevaluatie van BrUG
plaatsvinden.
Bijlagen
De Toestand van de Brabantse natuur 2016.
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