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Onderwerp

Parkeren in ecologische verbindingszone ten behoeve van KBX evenement op
vliegbasis Woensdrecht

Datum

27 juni 2017
Ons kenmerk

C2209586/4199361

Geachte mevrouw Surminski,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 2 juni 2017, ingekomen op 2 juni 2017, heeft u namens de PvdD
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

P.J. (Patrick) Martens
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 681 24 26
Email

1. Bent u bekend met bovenstaande casus?

pmartens@brabant.nl

Antwoord: Nee.

Bijlage(n)

-

2. Bent u met ons eens dat de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is voor
beheer en verbinden van natuurgebieden, en zo ook voor de in de inleiding
genoemde ecozone? Zo nee, waarom niet en wie is het bevoegd gezag
betreffende de ecozone?
Antwoord: Nee, de provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de
realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). De betreffende locatie maakt
echter geen onderdeel uit van het NNB en is om die reden ook niet begrensd
als NNB in de Verordening Ruimte.

3. Zijn door het gebruik van de ecozone als tijdelijke parkeerplaats provinciale
belangen, zoals natuurcompensatie en verbeteren van de gezondheid van bijen
en andere insecten geschaad?
Antwoord: Nee, er zijn geen provinciale belangen geschaad op de betreffende
locatie. De gemeente heeft, in afstemming met lokale natuurorganisaties,
geconcludeerd dat er geen natuurwaarden in het geding zijn bij het tijdelijk
gebruik als parkeerplaats.

4. Wie (gemeente/provincie/ministerie van I&M) is verantwoordelijk voor de
keuze van de ecozone als tijdelijke parkeerplaats?

Datum

Antwoord: Het ministerie van I&M (initiatiefnemer) en de gemeente Woensdrecht
zijn primair verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte locatie die kan
dienen als tijdelijke parkeerplaats.

Ons kenmerk

27 juni 2017
C2209586/4199361

5. Bent u met ons eens dat het maaien en direct afvoeren van maaisel eind mei,
nadelig is voor (de ontwikkeling van) de natuurwaarden en daarmee ongewenst
is? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, afhankelijk van aanwezige natuurwaarden kan dit tijdelijke
nadelige effecten met zich meebrengen.

6. Bent u het met ons eens dat het gebruik van de ecozone als tijdelijke
parkeerplaats ongewenst is? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Zie het antwoord op de vragen 3 en 4.

7. Welke alternatieven zijn overwogen, bijvoorbeeld in overleg met Aviolanda,
defensie, de gemeente Woensdrecht en industrieterrein de Kooi?
Antwoord: Dit is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer en de gemeente
Woensdrecht.

8. Waarom is geen van deze alternatieven geschikt bevonden?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 7.

9. In welk opzicht wijkt het bezoek aan de KBX af van andere grote
evenementen, zoals de open dag vliegbasis Woensdrecht of grote
wielerwedstrijden, waarvoor wel andere parkeerruimte wordt gevonden?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 7.
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10. Wat gaat u doen om te voorkomen dat in de toekomst vaker gekozen wordt
voor parkeeropties die nadelig zijn voor de natuur, boven de alternatieven? Kan
er bij dergelijke evenementen bijvoorbeeld worden uitgeweken naar een
weiland van een lokale agrariër?

Datum

27 juni 2017
Ons kenmerk

C2209586/4199361

Antwoord: Wij hebben hierin geen directe rol. De initiatiefnemer en gemeente
zijn primair verantwoordelijk voor het vinden van geschikte locaties. Het is aan
de initiatiefnemer om te voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving en
daarbij over de benodigde vergunningen en ontheffingen te beschikken. In het
uiterste geval kan de provincie handhavend optreden vanuit haar bevoegdheid
in het kader van de Wet natuurbescherming.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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