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Datum 

4 november 2020 

Ons kenmerk 

/4784019  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

W.F.A.M. (Wouter) van Sambeek 

Telefoon 

(06) 52 78 36 20 

Email 

wvsambeek@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 2 november 2020 heeft u namens de Partij voor de Dieren 

technische vragen gesteld over het budget vanuit het Rijk voor natuurherstel en -

versterking. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Heeft er al communicatie plaatsgevonden tussen het Rijk en de provincie 
Noord-Brabant over de gelden? Zo ja, is er een plan van aanpak over de 
bestemming van de gelden in de provincie Noord-Brabant? 
Antwoord: De communicatie met het rijk vindt nu uitsluitend plaats in IPO-

verband. In IPO-verband wordt nu gewerkt aan afspraken tussen rijk en 

provincies over de inzet van de middelen voor extra natuurherstel uit het 

Programma Natuur. Inzet is om hierover 10 december met het rijk 

overeenstemming te bereiken. 

 

2. Hoe worden de gelden verdeeld (zowel tussen de provincies en binnen de 
provincies)? 
Antwoord: Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma als 

basis voor de financiële afspraken tussen het ministerie van LNV en de 

provincies. De verdeling van de middelen zal plaatsvinden op basis van dit 

programma en bijbehorende maatregelen. 

 

3. Wie kan invloed uitoefenen over de exacte bestemming van de gelden 
binnen de provincie Noord-Brabant; kunnen GS of PS input leveren? Zo ja, op 
welk moment? 
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Antwoord: Op dit moment is nog niet duidelijk op welke manier de afspraken 

gemaakt zullen worden. Dat geldt ook voor de financiële afspraken. Zoals 

aangegeven is de inzet om hierover op 10 december afspraken te maken met 

het rijk. Deze afspraken zullen de basis zijn voor de verdere uitwerking binnen 

de provincie Noord-Brabant. 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

W.F.A.M. van Sambeek 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


