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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Samenvatting
Gedeputeerde Staten hebben een evaluatie laten uitvoeren van het
Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden (zie Statenmededeling).
Daaruit komt naar voren dat het uitvoeren van herstelmaatregelen in de
Brabantse natuurgebieden tot positieve resultaten leidt. Het tempo van uitvoering
ligt echter te laag en de vaak kostbaardere systeemmaatregelen kunnen niet
worden opgestart waardoor de gestelde doelen niet gehaald kunnen worden.
Gedeputeerde Staten stellen voor het budget van het Uitvoeringsprogramma
voor 2017 te verruimen door middelen naar voren te halen.
Het voorstel
1. De begrotingswijziging vast te stellen voor de begroting 2017
2. In te stemmen met de verwerking van de meerjarige effecten in de
meerjarenraming bij de volgende begroting.
Aanleiding
Gedeputeerde Staten hebben een evaluatie laten uitvoeren van het
Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden. De belangrijkste
conclusies van de evaluatie zijn:
• Het uitvoeren van herstelmaatregelen in de Brabantse natuurgebieden via dit
programma leidt tot positieve resultaten voor de biodiversiteit.
• Het tempo van uitvoering ligt te laag om de gestelde doelen in 2027 te
halen.
• Duurdere maar noodzakelijke systeemmaatregelen kunnen in onvoldoende
mate worden gefinancierd.
• De begrotingswijziging is nodig om de uitvoering versneld te kunnen
oppakken en om de duurdere systeemmatregelen op korte termijn te kunnen
oppakken.
Bevoegdheid

Documentnummer

GS: 4101110
PS: 4108133

GS zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en uitwerken van het beleidskader
voor biodiversiteit en leefgebieden. PS hebben via de beleidsnota Brabant
Uitnodigend Groen (BrUG) de ambities voor natuur vastgesteld en zijn bevoegd
te besluiten over begrotingswijzigingen.
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Doel
GS hebben via het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden
maatregelkaarten vastgesteld om uitvoering te geven aan het behoud en herstel
van de Noord-Brabantse biodiversiteit.
Met deze begrotingswijziging kunnen GS het tempo van het biodiversiteitsherstel
in 2017 opvoeren en de duurdere, maar noodzakelijke systeemmaatregelen
zoals aangeven op de maatregelkaarten voor biodiversiteitsherstel financieren
en versneld in gang zetten.
Argumenten

1.1. Verhoging van budget op korte termijn is van belang om het tempo van
de uitvoering te verhogen en om de duurdere, maar noodzakelijke
systeemmaatregelen voor biodiversiteitsherstel snel in gang te kunnen
zetten. Dit is nodig om de biodiversiteitsdoelen binnen de gestelde termijn
(2027) te kunnen halen.
Hoewel de resultaten van het Uitvoeringsprogramma goed zijn, ligt het
tempo van uitvoering te laag.
Op de door GS vastgestelde maatregelkaarten voor uitvoering van het
biodiversiteitsherstel staan circa 2.500 maatregelen waarvan 300 via de
PAS worden uitgevoerd. De maatregelkaarten zijn in 2014 vastgesteld
door GS en in te zien via een viewer op de website van de provincie. De
afronding van die maatregelen is voorzien in 2027. Het betreft
maatregelen op landschaps-, systeem- en biotoopniveau.
Systeemmaatregelen voor herstel van de hydrologie of bodemkwaliteit zijn
meestal langdurige en relatief dure projecten. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om projecten waarbij de grondwaterstand in natuurgebieden
omhoog wordt gebracht of de impact van stikstofdepositie op de
bodemchemie wordt aangepakt. Die worden nu niet of nauwelijks
uitgevoerd vanwege een tekort aan financiële middelen. Verhogen van
het budget in 2017 voor het Uitvoeringsprogramma is daarom urgent. Dit
kan voor 2017 door het naar voren halen van een deel van de
beschikbare middelen voor de jaren 2018 en 2019 van het
Uitvoeringsprogramma.
Er zijn jaarlijks 2-3 keer zoveel geschikte aanvragen dan gehonoreerd
kunnen worden met het huidige budget. Als deze aanvragen wel
gehonoreerd kunnen worden, gaat het tempo van uitvoering omhoog.
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Kanttekeningen

Datum

1.1. Door het naar voren halen van een deel van de middelen van 2018 en
2019 wordt voor deze jaren niet meer voldaan aan de motie van PS van
12 november 2010 om jaarlijks minimaal € 3 miljoen te garanderen voor
het Uitvoeringsprogramma.
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Gemiddeld over de periode is wel minimaal € 3 miljoen beschikbaar
gesteld.

1.2. Ná 2019 zijn er geen middelen beschikbaar gesteld voor het
Uitvoeringsprogramma.
Een eventuele beschikbaarstelling van budget voor ná 2019 wordt
gekoppeld aan de evaluatie van BrUG die in 2017 wordt voorgelegd
aan PS. Op dat moment is er zicht op het doelbereik van alle pijlers van
BrUG en kunnen er gemotiveerd integrale begrotingsvoorstellen worden
gedaan. In het geval dat er toch extra middelen nodig blijken te zijn, zal
dit opgevangen moeten worden binnen de nog beschikbare
bestuursakkoordmiddelen van € 43 miljoen. Tevens kan dan de op 12
november 2010 in PS aangenomen motie (Statenvoorstel 60/10
Begroting 2011 M12) om minimaal € 3 miljoen te garanderen voor het
Uitvoeringsprogramma nader worden bezien.
Financiën
Voor 2017 wordt er € 4,3 miljoen naar voren gehaald van 2018 en 2019 van
de begrotingspost 0002093 Biodiversiteit (prov), wat extra ter beschikking komt
voor het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit voor 2017.
Europese en internationale zaken
Er zijn internationale en wettelijke verplichtingen voor de provincie voor
biodiversiteit. De internationale verplichtingen voor biodiversiteit zijn in
verschillende internationale verdragen vastgelegd zoals in de Conventies van
Bonn en Bern (1979), de EU-Vogelrichtlijn (1979), de EU-Habitatrichtlijn (1992)
en het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro (1992). Al deze verdragen zijn
door Nederland ondertekend. Via de nieuwe Wet natuurbescherming die op 1
januari 2017 in werking treedt, zullen alle taken op het gebied van biodiversiteit
naar de provincies gaan.
Met de uitvoering van de maatregelen zoals die in het Uitvoeringsprogramma
Biodiversiteit en Leefgebieden zijn opgenomen voldoet de provincie aan de
internationale en wettelijke verplichtingen op het gebied van biodiversiteit.
Planning
Op basis van dit voorstel kan de begroting voor de begrotingspost 0004023
Biodiversiteit (prov) voor 2017 worden aangepast. Het subsidieplafond van de
Subsidieregeling Biodiversiteit wordt daarna verhoogd. De openstelling van de
subsidieregeling voor aanvragen voor het uitvoeren van maatregelen is voorzien
begin 2017.
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Bijlagen
Wijziging begroting besluit Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

PS: 4108133

Opdrachtgever: de heer H.J. van Herk, (073) 681 29 61, hvherk@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu / Programma Natuur.
Opdrachtnemer: de heer W.J.C. Poelmans, (073) 680 84 27,
jpoelmans@brabant.nl, Cluster Natuur, Water en Milieu / Programma Natuur.
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