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Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren over de publicatie door het IPO van
de Derde Voortgangsrapportage Natuur. Het IPO rapporteert hiermee over de
voortgang van de uitvoering van het natuurbeleid door de 12 provincies per 31
december 2016. Deze rapportage wordt jaarlijks uitgebracht en geeft een
landelijk overzicht van de realisatie van de ambities zoals overeen gekomen in
het Natuurpact.

Kopie aan

Van

Johan van den Hout
Telefoon

(073) 681 26 54
Email

De resultaten zijn in lijn met hetgeen u is aangeboden in de Tussentijdse
Evaluatie Brabant Uitnodigend Groen (10 juli 2017) en de Beleidsactualisatie
BrUG (7 november 2017). Onderstaand een korte toelichting.

jvdhout@brabant.nl
Bijlage(n)

Kwantiteit Natuurnetwerk
Voor Noord-Brabant worden cijfers gepresenteerd die voor het jaar 2016 een
grote realisatie suggereren op het onderdeel van “verwerving/functiewijziging”
en “inrichting”. Zoals in de voetnoot bij de tabellen aangegeven wordt dit
vooral veroorzaakt doordat we er voor hebben gekozen om vanaf dit jaar in
de VRN niet meer uitsluitend het rijksdeel van het Natuurnetwerk te presenteren,
maar het totale Natuurnetwerk Brabant. Tevens zijn dit jaar voor het eerst het
ingerichte provinciebezit, de voormalige BBL-gronden en het waterschapsbezit
binnen het NNB in de cijfers opgenomen. Per saldo resteert de conclusie uit de
Tussentijdse Evaluatie BrUG dat in onze provincie de huidige realisatie achter
blijft bij onze ambities.
Natuurkwaliteit
In de VRN wordt geconstateerd dat op landelijk niveau de langjarige afname
van de natuurkwaliteit is gestopt en dat de kwaliteit weer iets toeneemt. Daarbij
wordt opgemerkt dat het beeld wisselend is voor individuele ecosystemen en
dat goede milieucondities essentieel zijn voor het bereiken van een goede
natuurkwaliteit. Specifiek voor Noord-Brabant geldt dat (zoals geconcludeerd in
de Tussentijdse Evaluatie BrUG) de afname van biodiversiteit van verschillende
soorten in verschillende gebieden nog niet is gestopt. De voorgenomen
maatregelen bieden wél perspectief op verbetering van de biodiversiteit. Het
realiseren van goede milieu- en watercondities blijven hierbij in onze provincie
een belangrijke rol spelen.
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Met vriendelijke groet,
Johan van den Hout
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