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Beantwoording technische vragen Statenvoorstel 57/22 Beleidskader Natuur 
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Geachte heer Boon, 

 

Brabantlaan 1 
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5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 
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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

29 september 2022 

Ons kenmerk 

C2301118/5142669  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

A.J.G. (Angela) Breeuwer 

Telefoon 

(06) 55 68 66 69 

Email 

abreeuwer@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

 

Bij e-mail van 28 september 2022 heeft u namens de PVV een technische vraag 

over Statenvoorstel 57/22 Beleidskader Natuur 2023-2030 gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vraag en antwoord daarop. 

 

1. Is het mogelijk om voor wat betreft de benodigde middelen (tabel 
'dekking', p66) een uitsplitsing te maken naar wettelijke verplichtingen en 
bovenwettelijke ambities? 
Antwoord: De uitsplitsing van de middelen voor wettelijke en niet-wettelijke 

taken is toegevoegd aan onderstaande tabel. Deze tabel is op hoofdlijnen 

waarbij al zo veel mogelijk is aangesloten bij de nieuwe pijlerindeling van het 

Beleidskader Natuur. In de uitvoeringsagenda wordt dit verder verfijnd en 

wordt ook een nieuwe indeling gemaakt van alle begrotingsposten voor de 

provinciale begroting.   
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Korte toelichting op de onderdelen per pijler: 

-Pijler 1 is met name wettelijk: o.a. N2000, NNB, uitvoering wet 

natuurbescherming. Hier zitten de natuurpactmiddelen en de middelen uit het 

landelijk programma natuur in. 

Onder niet-wettelijk zijn opgenomen de restant Essentmiddelen (na 

bezuiniging) voor met name de provinciale NNB en ecologische 

verbindingszones. 

- Pijler 2: wettelijk: de ANLB regeling die wordt gefinancierd met 

natuurpactmiddelen. 

niet wettelijk: voornamelijk de Stimuleringsregeling landschap (STILA).  

- Pijler: niet wettelijk: budget voor Natuur voor en door Brabanders (voorheen 

Natuur en Samenleving) en subsidies aan partners. 

- Overig: werkbudget Programma Natuur, onderzoek en monitoring, 

communicatie. 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
A.J.G. Breeuwer 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 

Beschikbare middelen natuur bedragen in miljoenen € 

  
  

 

dekking 

  

  

totaal in reserves 
structurele 

middelen 

Bestuurs 

akkoord incidentele wettelijk 

  

niet 

wettelijk 

      per 1-1-2023 2023-2030 middelen  middelen 

Robuuste 

natuur 677 83 471 7 117 593 84 

Brabant 

natuurinclusief 55 12 33 3 7 10 45 

Natuur voor 

Brabanders 15   15       15 

Overige 8   8       8 

  756 95 528 9 124 603 153 
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