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Onvoldoende middelen voor realisatie natuurranden
Datum

18 september 2018
Ons kenmerk

C2232223/4410536

Geachte heer Vreugdenhil,

Uw kenmerk

Bij brief van 31 augustus 2018, ingekomen op 31 augustus 2018, heeft u
namens de CU-SGP fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

P.H. (Pieter) de Groot

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 25 48

1. Constateert u ook dat de realisatie van akkerranden door de West-Brabantse
boeren een succes zijn en zorgt voor een sterkere biodiversiteit?

Email

Antwoord: Ja, akkerranden van voldoende omvang, kwaliteit en dichtheid in een
bepaald gebied leveren een positieve bijdrage aan de biodiversiteit.

Bijlage(n)

2. Bent u bekend met het feit dat de financiën om boeren te stimuleren tot het
realiseren van akkerranden niet genoeg is om aan de vraag van de boeren te
voldoen?
Antwoord: Ja. Onlangs hebben we een brief ontvangen van de agrarische
collectieven waarin zij ons college daarvan op de hoogte hebben gesteld.

3. Kunt u aangeven in hoeveel gevallen boeren geen steun konden ontvangen
voor de aanleg van akkerranden vanwege het gebrek aan financiën in de
provincie Noord-Brabant?
Antwoord: Nee. De provincie heeft één totaalovereenkomst met het agrarisch
collectief. Het agrarisch collectief gaat op haar beurt de overeenkomsten met
deelnemende boeren aan.
Navraag bij de agrarische collectieven Oost-, West- en Midden-Brabant leert
dat zij voor het agrarisch natuurbeheer (waaronder akkerranden) nog voor
globaal €330.000 voor ongeveer 28 deelnemers aan maatregelen konden
afsluiten als er meer budget beschikbaar was.

4. Welke oplossingen ziet u om deze problematiek op te lossen zodat er meer
akkerranden gerealiseerd kunnen worden in Noord-Brabant?

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd

pdgroot@brabant.nl
-

Antwoord: De akkerranden worden gefinancierd met Europese middelen (POP3)
en met de voor agrarisch natuurbeheer gedecentraliseerde rijksmiddelen. De
extra middelen die wij onlangs voor 2019 en 2020 voor boerenlandvogels
hebben opengesteld betreffen de middelen die vorig jaar door de toenmalige
staatssecretaris voor dat doel zijn overgeheveld vanuit de 1e pijler van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wellicht ziet de huidige minister
mogelijkheden om nogmaals extra middelen over te hevelen. Verder wordt de
invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor 2021 –
2027 van cruciaal belang voor het volume dat dan aan agrarisch natuurbeheer
kan worden gerealiseerd.

Datum

18 september 2018
Ons kenmerk

C2232223/4410536

5. Bent u bereidt om in overleg te gaan met onder andere het Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer en andere betrokken actoren om deze problemen op te
lossen?
Antwoord: Ja. Wij zijn al in overleg met diverse betrokken actoren om te bezien
wat, al dan niet op termijn, de mogelijkheden zijn.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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