Memo van de gedeputeerde
drs. J.J.C. van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
Onderwerp

Datum

Indicatoren natuurbeleid

7 juni 2017
Documentnummer

Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren over de evaluatie BrUG. Op 5 juni heb
ik van Statenleden mevrouw Roijackers en de heer Kuijken een brief met vragen
ontvangen over de indicatoren van het natuurbeleid en de relatie met de evaluatie
BrUG.

Kopie aan

Van

Johan van den Hout
Telefoon

(073) 681 26 54
De evaluatie BrUG is een beleidsevaluatie. In deze evaluatie wordt er gekeken
Email
naar het doelbereik van het geformuleerde natuur- en landschapsbeleid in BrUG,
jvdhout@brabant.nl
hoe de instrumenten hiervoor ingezet zijn, welke rol de provincie heeft gekozen en
Bijlage(n)
of middelen efficiënt en effectief zijn ingezet. Als input voor de evaluatie worden
onder andere een aantal afgeronde evaluaties gebruikt. Deze evaluaties zijn met
PS gedeeld middels een Statenmededeling of Statenvoorstel. Het gaat hier onder andere om:
- Biodiversiteit & leefgebieden
- Ecologische verbindingszones (EVZ’s) en ontsnippering
- Flora en Faunawet
- Fondsen, waaronder het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)
Daarnaast zijn er een aantal (jaarlijkse) rapporten en/of onderzoeken die op kwantitatief niveau
bijdragen aan het evalueren van het BrUG. Dit zijn:
- Voortgangsrapportage natuur (VRN) 2016
- Toestand van de natuur 2016
Dit betekent dat hoofdlijnen en conclusies van bovenstaande evaluaties en onderzoeken terugkomen
in de evaluatie BrUG.

Planning
De Staten worden voor de zomer middels een Statenmededeling geïnformeerd over het rapport van
de evaluatie van BrUG. Eind 2017 zal er een Begrotingsvoorstel of Statenvoorstel worden voorgelegd
aan PS met daarin de eventuele beleidswijzigingen ten gevolge van de evaluatie van BrUG en de
aangepaste businesscase van het GOB. Aan de procedurevergadering zal worden voorgesteld om
voorafgaand aan de behandeling van het Begrotingsvoorstel of Statenvoorstel in PS een
themabijeenkomst te organiseren.
Hieronder wordt u per indicator geïnformeerd of deze wel of niet onderdeel uitmaakt van de evaluatie
BrUG.
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Indicatoren natuurbeleid Brabant
Indicatoren GOB (afspraken omtrent verbonden partijen en Businessplan GOB):
o
Mate van uitputting van het fonds.
Datum
o
Voortgang realisatie EHS in ha. rijks- en provinciale EHS en EVZ per jaar en
7 juni 2017
km;
Stuknummer
o
Multiplier: totale inbreng aan middelen en grond versus de provinciale
inbreng
o
Verhouding oppervlakte beschikbare ruilgrond en oppervlakte gerealiseerde natuur;
o
Mate realisatie in verhouding tot Ambitiekaart BrUG

Bovenstaande indicatoren hebben een relatie met de businesscase van het GOB. De aangepaste
businesscase zal eind 2017 aan PS worden voorgelegd, gezamenlijk met het voorstel in vervolg op
de evaluatie van BrUG. In het rapport van de evaluatie van BrUG zal de voortgang van het
Natuurnetwerk terugkomen.
Realisaties Ambities BruG
• Realisatie ambities Natuurnetwerk (4.1)
• Realisatie ambities Biodiversiteit (5.1)
• Realisatie ambities Landschap (6.1)
• Realisatie ambities Maatschappij (7.1)

Alle bovengenoemde indicatoren maken onderdeel uit van de evaluatie van BrUG.
Nieuwe en tussentijdse ambities en bijstellingen
• Huidige ambitiekaarten en kwalitatief en kwantitatief overzicht van bijstelling ambitiekaarten

De begrenzing van de ambitiekaart wordt jaarlijks door GS bijgesteld, gezamenlijk met de
Verordening Ruimte. De beheertypekaart wordt drie keer per jaar bijgesteld. Beide kaarten worden
voornamelijk gewijzigd op verzoek van initiatiefnemers.
•

Tijdens vorige en lopende bestuursovereenkomst waterschappen (BeO2 en BeO3) zijn kpi’s
aangepast, zoals beek- en kreekherstel. Graag de oude en nieuwe kpi’s specificeren.

In de statenmededeling ‘Afronding Tweede Bestuursovereenkomst Water’ van 8 november 2016 (DIS
nummer 4107935) zijn de Staten geïnformeerd over afronding van de Tweede Bestuursovereenkomst
Water, die op 14 december 2007 is gesloten tussen de provincie Noord-Brabant en de Brabantse
Waterschappen. Wijzigingen in de te realiseren doelen (of kpi’s) worden via de P&C-cyclus vast
gelegd en in de statenmededeling wordt hier eveneens op in gegaan. De BO3 is met de
waterschappen aangegaan onder de naam STUW (zie statenmededeling
‘Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen met de waterschappen’ van 10 mei 2016).
Ten opzichte van deze statenmededeling hebben nog geen wijzigingen plaats gevonden in de te
behalen doelen.

Monitoring natuur
• Factsheets 2016/2016 voor de Kaderrichtlijn Water stroomgebied Maas

De factsheets KRW worden jaarlijks landelijk geactualiseerd en ontsloten via
www.waterkwaliteitsportaal.nl In 2017 worden de factsheets uiterlijk op 27 september gepubliceerd.
•

Meest recente natuurgraadmeter CBS (samengestelde index biodiversiteit)

Vanaf 2017 levert CBS cijfers per provincie aan. Vanaf dat moment zullen de CBS graadmeters onze
eigen graadmeters vervangen. De toestandsrapportage Natuur, Water, Milieu van 2016 is nog
gebaseerd zijn op onze eigen graadmeters.
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•

Meetpunten in Brabant specificeren (ligging en metingen/rapportages):
o Meetpunten luchtkwaliteit

In de vergadering van PS van 4 december 2015 is toegezegd dat een document
wordt opgesteld over luchtkwaliteit en metingen. De notitie
‘Luchtkwaliteit in relatie tot Provinciale Milieu- en Waterplan’ is naar Datum
7 juni 2017
aanleiding hiervan eind december 2015 aan u verzonden.
o

Meetpunten water (grondwaterstand, waterkwaliteit, verdroging)

Stuknummer

De meetpunten in de provinciale grondwatermeetnetten worden in de loop van het jaar
ontsloten via het momenteel in revisie zijnde waterdeel van kaartbank.brabant.nl.
o

Meetpunten bodem inclusief de samenhang met het provinciale
bodemexpertisecentrum

De meetpunten in het provinciale bodemmeetnet worden in de loop van het jaar ontsloten via
het momenteel in revisie zijnde bodemdeel van kaartbank.brabant.nl. De monitoringgegevens
staan natuurlijk ter beschikking aan het provinciale bodemexpertisecentrum, maar verdere
samenhang tussen beide is niet aanwezig.
•

Graag alle natuurevaluaties 2017 gezamenlijk naar PS: Toestandsrapportage 2017
(toestandsrapportage Natuur, Water en Milieu), Voortgangsrapportage PMWP, evaluatie
PMWP (zoals aangekondigd in Jaarstukken 2016)

De rapportages PMWP maken deel uit van de beleidscyclus van het PMWP en volgen de in de
jaarstukken genoemde planning:
• 1e voortgangsrapportage PMWP (uitkomend 2e kwartaal 2017)
• toestandsrapportage Natuur, Water en Milieu (uitkomend 4e kwartaal 2017)
• evaluatie PMWP (uitkomend 2e kwartaal 2018
Na de bestuurlijke conferentie van 12 juni 2017 over PMWP zal de voortgangsrapportage PMWP
worden uitgebracht. Deze rapportages worden zelfstandig en separaat aan PS aangeboden.
Brabantse dimensie landelijke cijfers
• PBL Balans Leefomgeving vertaald naar Brabant:
o Thema Water
o Thema Natuur
o Thema Gezonde leefomgeving

De thema’s Water en Gezonde Leefomgeving in de PBL Balans van de Leefomgeving baseren zich in
het algemeen op dezelfde basisdata als de Brabantbrede rapportages. In de nog dit jaar uit te
brengen toestandsrapportage Natuur, Water en Milieu wordt de Brabant-uitsnede gerapporteerd.
Voor natuur baseert PBL zich op de cijfers van het CBS. Dat betekent dat vanaf 2017 de provincie
dezelfde cijfers gebruikt als het PBL omdat vanaf dat moment de cijfers van het CBS per provincie
worden aangeleverd en daarmee onze eigen graadmeters vervangen.
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