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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over onderzoek grote grazers in de Maashorst
Datum

16 maart 2021
Ons kenmerk

Geachte heer Van Hattem,

C2277123/4846900
Uw kenmerk

Contactpersoon

A. (Anja) van den Bogert
Telefoon

Bij brief van 21 februari 2021, ingekomen op 22 februari 2021, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

(06) 18 30 31 15
Email

avdbogert@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Berichtgeving van Dtv Nieuws van donderdag jl. maakt duidelijk dat een
onderzoek naar het veiligheidsgevoel bij bezoekers van natuurgebied de
Maashorst niet geheel onafhankelijk is verlopen. Dtv Nieuws laat zien dat het
zogenaamde ‘Team de Maashorst’, de partij die het dagelijks beleid van het
Bestuurlijk Regieteam van de Maashorst uit moet voeren, bovenop
onderzoeksbureau Arcadis zat en geen ruimte liet om het graasgebied van de
grote grazers onderwerp van discussie te laten zijn. Is het college bekend met
de berichtgeving omtrent het onderzoek naar grote grazers in de Maashorst?
Antwoord: Ja.

2. De provincie Noord-Brabant heeft in 2013 aan Stichting ARK
Natuurontwikkeling subsidie verleend voor aanschaf/huur en beheer van
grote grazers in de Maashorst en heeft zitting in stuurgroep de Maashorst.
a) Was de provincie ook betrokken bij het proces dat leidde tot het
onderzoek van Arcadis en de discussiepunten die voor dit onderzoek
gaandeweg zijn geformuleerd? Zo nee, waarom niet?
b) Is het college bereid om binnen de stuurgroep aan te sturen op een nieuw
en écht onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid binnen natuurgebied de
Maashorst en hier ook de vraag omtrent het graasgebied van de grote
grazers bij te laten betrekken? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord 2a: Nee. De provincie is vanaf oktober 2019 niet meer als
adviseur vertegenwoordigd in het Bestuurlijk Regieteam de Maashorst.
Het Bestuurlijk Regieteam bestaat uit de opdrachtgevers voor de opgave van
De Maashorst. Hierin zijn vertegenwoordigd de wethouders van de vier
Maashorstgemeenten en een bestuurder van Staatsbosbeheer. Het
Waterschap Aa en Maas is adviseur.
Antwoord 2b: Nee. Wij hebben vanaf oktober 2019 geen rol meer in het
Bestuurlijk Regieteam de Maashorst en zijn niet betrokken bij het onderzoek
naar de grote grazers in de Maashorst.

3. Deelt het college de mening van de PVV dat Team de Maashorst een
onbetrouwbare partner voor de provincie is, nu is gebleken dat er actief wordt
gestuurd op onderzoeken die onafhankelijk hadden moeten zijn en
belangengroepen – die in het proces van het onderzoek ook betrokken
hadden moeten worden – ter zijde worden geschoven? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, wij delen de mening niet. Wij vertrouwen erop dat door de
verantwoordelijke partijen in de regio zorgvuldige afwegingen worden
gemaakt.
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4. Met de subsidie aan ARK in 2013 en de daarop volgende intreding van
grote grazers als de wisent in de Maashorst handelde het toenmalige college
in strijd met de motie ‘Geen Big Five’ uit 2012 . Is het college bereid om deze
fout nu eindelijk te herstellen en de steun voor de wisent in de Maashorst in te
trekken, zeker nu is gebleken dat Team de Maashorst een onbetrouwbare
partner is gebleken? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord: Nee, de samenwerkingsovereenkomst tussen ARK en de
Provincie Noord-Brabant was uitsluitend gericht om in de Maashorst de
opgave voor het natuurnetwerk af te ronden. Er was in de
Samenwerkingsovereenkomst met ARK geen sprake van financiële steun voor
de introductie van de Wisent. Zie ook onze beantwoording van Statenvragen
van 25-11-2013 inzake mogelijke introductie van de wisent in
natuurgebied De Maashorst.

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

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