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Schriftelijke vragen van GroenLinks over de passage bestuursakkoord in de
Statenmededeling faunapassages
Datum

Geachte heer Ludwig,

19 mei 2020
Ons kenmerk

Bij brief van 23 april 2020, ingekomen op 23 april 2020, heeft u namens de
GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

C2263040/4690510
Uw kenmerk

Uw brief van 23 april 2020

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Contactpersoon

1. Klopt het dat het bestuursakkoord ‘Kiezen van Kwaliteit’ van kracht is?

M.L. (Margreet) Zwols

Antwoord: Ja, dat klopte op het moment van uw vraagstelling.

Telefoon

(06) 18 30 30 67

2. De fractie van GroenLinks merkt op dat ieder voorstel of besluit door
Gedeputeerde Staten door een mogelijk volgend nieuw bestuur teniet kan worden
gedaan. Gaat het College bij iedere volgende statenmededeling deze of een
soortgelijke passage opnemen? Zo nee, waarom is dan bij de statenmededeling
voor deze opvallende passage gekozen?
Antwoord: Nee. Deze vraag is niet langer van toepassing omdat er een nieuw
bestuursakkoord is vastgesteld

3. Beseft het College dat deze passage mogelijk onduidelijkheid geeft voor
uitvoerders, betrokken partijen en inwoners van Brabant? Acht zij dit, net als de
fractie van GroenLinks, onwenselijk? Zo ja, op welke wijze gaat zij deze
onduidelijkheid wegnemen?
Antwoord: Die onduidelijkheid - voor zover die al bestond - is met het nieuwe
bestuursakkoord weggenomen. Het oude voorstel is overgenomen, met dien
verstande dat i.p.v. 4 mln. komende drie jaar 5 mln. beschikbaar is. Daarna moet
opnieuw gekeken worden of er extra middelen beschikbaar zijn.

4. Wat betekent deze passage voor de uitvoering en voor de bijbehorende
gereserveerde middelen van 4 miljoen? Welke stappen worden de komende tijd
genomen om opvolging te geven aan het besluit van het College?
Antwoord: Inmiddels is er een nieuw College en ligt er een nieuw
bestuursakkoord. Daarin hebben wij opgenomen om 5 miljoen euro beschikbaar
te stellen voor de uitvoering van de ontsnipperingsopgave, evenredig te
financieren uit de bestaande middelen van de programma’s Natuurontwikkeling

Email

mzwols@brabant.nl
Bijlage(n)

-

en Mobiliteit. Wij zijn voornemens om deze begrotingswijziging in de tweede
Burap te formaliseren. Het in het najaar te verwachten besluit van PS over de
tweede Burap is bepalend voor het al dan niet beschikbaar komen van de
middelen. Tot die tijd wordt nog geen begin gemaakt met de uitvoering van de
ontsnipperingsopgave. Wel worden daarvoor al de voorbereidingen getroffen bij
het ontwerpen van de nieuwe plannen.
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5. Wat betekent deze passage voor de voorbereiding van projecten die vanaf
2024 tot 2030 zullen plaatsvinden, waarvoor 10 miljoen is gereserveerd?
Antwoord: In de Statenmededeling is vermeld, dat het (dan) zittende College aan
het eind van deze bestuurstermijn de beslissing zal nemen of voortzetting van de
ontsnipperingsopgave wenselijk is, en zo ja op welke wijze. De wettelijk verplichte
basis zoals voor bijvoorbeeld infra gaat gewoon door.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

ing. H.J. van Herk,
programmamanager Natuurontwikkeling
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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