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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De resultaten van het onderzoek naar prioritaire diersoorten waarvoor in NoordBrabant ecologische verbindingszones nodig zijn en de vervolgstappen.
Aanleiding
De Wet natuurbescherming verplicht de provincie Noord-Brabant te zorgen voor
planten- en diersoorten die in hun voortbestaan bedreigd worden en
maatregelen te nemen voor een goede instandhouding van deze prioritaire
soorten. Wetenschappelijk is het uitgangspunt dat voor een goede
instandhouding van een soort uitwisseling nodig is tussen minimaal drie tot vijf
verschillende populaties. Een aantal prioritaire diersoorten is afhankelijk van
ecologische verbindingszones om tot een uitwisseling te komen tussen drie tot vijf
populaties.
In Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG is u toegezegd eind 2018 de
actuele opgave voor de EVZ’s voor te leggen.
Bevoegdheid
Provinciale Staten hebben op 21 september 2012 de beleidsvisie BrUG
vastgesteld.
Kernboodschap

1. 17 diersoorten zijn in Noord-Brabant afhankelijk van ecologische
verbindingszones om tot een uitwisseling tussen minimaal drie tot vijf
populaties te komen.
Het onderzoek is gestart met meer dan duizend prioritaire soorten uit 20
soortgroepen. Na selectie bleven 21 prioritaire soorten over. Voor vier van de
21 prioritaire soorten is besloten de maatregelen binnen het natuurgebied, waar

deze soorten voorkomen, te treffen om tot een goede instandhouding van de
soort te komen.
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Ongeveer 400 km aan ecologische verbindingszones (EVZ’s) zijn direct nodig
voor de 17 prioritaire soorten. De overige 1.300 km ecologische
verbindingszones versterken de biodiversiteit in algemene zin door het bieden
van leefgebied en migratieruimte voor soorten.
Meerdere prioritaire soorten kunnen bestaande, gerealiseerd of nog nietgerealiseerde, EVZ’s gebruiken. Voor enkele soorten zijn nieuwe EVZ’s nodig.
De opgave brengt voor meerdere EVZ’s extra inrichtingsmaatregelen met zich
mee.
In 2022 zal een volgende evaluatie van dit onderzoek plaatsvinden om de lijst
met prioritaire soorten te actualiseren.

2. Het onderzoek naar de prioritaire soorten is aanleiding voor een herijking
van alle ecologische verbindingszones in Noord-Brabant.
De nieuwe EVZ’s en de extra inrichtingsmaatregelen leiden tot extra kosten. Om
binnen het beschikbare budget voor EVZ’s te blijven (€91 miljoen), is het nodig
om een aantal EVZ’s uit de opgave te halen of de opgave anders in te vullen.
Daarom wordt nu de totale EVZ-opgave herijkt.
De herijking van de EVZ’s is volop gaande in overleg met de vier
waterschappen, gemeenten en terreinbeherende organisaties. De opgaven voor
natuur, water en klimaat worden integraal in de herijking benaderd. Het
toevoegen en verwijderen van EVZ’s heeft gevolgen voor de Verordening
Ruimte, de subsidiekaart GOB, het PMWP, bestemmingsplannen en
waterbeheerplannen.
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Het onderzoeksresultaat is later opgeleverd dan gepland. Er was veel tijd nodig
met alle betrokken partijen om tot overeenstemming te komen over de prioritaire
soorten en de betekenis voor de EVZ’s in Brabant. Daarnaast vraagt het
overeenstemming bereiken met alle betrokken partijen over de herijking van de
EVZ’s meer tijd dan was voorzien. Hierdoor is het niet mogelijk om u nu al de
actuele opgave van de EVZ’s aan u voor te leggen.
Vóór de zomer van 2019 ronden de samenwerkende partijen de herijking af
met een geactualiseerde EVZ-kaart. Daarna zullen GS deze kaart vaststellen.
Mogelijke beleidsaanpassingen worden dan aan Provinciale Staten voorgelegd.
Op 1 januari 2017 is gestart met een pilot voor de droge (delen van)
ecologische verbindingszones (EVZ’s), waarbij het subsidiepercentage is
opgehoogd van 50% naar 75%. Het doel van de pilot is om met name de
gemeenten te stimuleren actief weer EVZ’s te gaan realiseren.
In Statenvoorstel 77/17 zijn de EVZ-pilot en de herijking van de EVZ’s aan
elkaar gekoppeld en heeft u ingestemd met een verlenging van de pilot. Omdat
de herijking van de EVZ’s meer tijd vraagt, loopt de pilot nog 6 maanden door
tot 1 juli 2019. Het totaal beschikbare bedrag voor de EVZ’s (€ 91 miljoen) en
het bedrag daarbinnen voor de pilot (€ 11,2 miljoen), blijven op hetzelfde
niveau. Bij de herijking worden de resultaten van de pilot betrokken.
Consequenties

1. Voor de zomer van 2019 zijn alle EVZ’s in Noord-Brabant herijkt en is de
EVZ-opgave bij de waterschappen, gemeenten en terreinbeherende
organisaties volop onder de aandacht.
Door de herijking van de EVZ-kaart is het mogelijk gerichter aan de
verbetering van de biodiversiteit in Brabant te werken. Het herijkings-proces
leidt ertoe dat meer organisaties zich verantwoordelijk voelen voor de EVZopgave.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Communicatie
Het Bestuurlijk Overleg Natuurnetwerk Brabant (BONB) heeft geadviseerd over
het plan van aanpak voor de herijking van de EVZ’s. Tijdens de uitvoering van
de opdracht komt een begeleidingsgroep vier keer bij elkaar. Het BONB
bespreekt het herijkingsresultaat voordat het naar GS gaat.
Nadat de geactualiseerde EVZ-kaart is vastgesteld worden alle betrokken
organisaties hierover geïnformeerd.
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Vervolg
Eventuele beleidsvoorstellen krijgen Provinciale Staten na de zomer van 2019
voorgelegd. Zijn er geen voorstellen voor beleidsaanpassingen dan informeren
wij Provinciale Staten met een Statenmededeling.
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Bijlagen
1. Onderzoeksrapport: Ecologische Verbindingszones conform Wet
natuurbescherming in Noord-Brabant. Documentnummer 4446583.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer H.J. van Herk, (073) 681 29 61,
hvherk@brabant.nl.
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