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Toezegging aan PS Stand van zaken Ecologische Verbindingszones (EVZ)

Case-/Documentnummer

C2190115/4137883
Aan

Provinciale Staten,

Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2016, tijdens de Statenvergadering op
15 april jl. heb ik de toezegging gedaan dat GS vóór 1 juli 2016, PS informeren
over de stand van zaken EVZ’s. Deze termijn is verlengd naar 15 januari 2017 in
verband met een extern evaluatierapport naar het provinciaal EVZ-beleid. Dit is in de
memo (4014640) van 29 juni 2016 aan u gemeld.

Van

Gedeputeerde Van den Hout
Kopie aan

C. (Cent) van den Berg
Telefoon

(073) 681 21 47

In deze memo informeer ik u over de stand van zaken EVZ’s.

Email

cvdberg@brabant.nl

Via het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) kunnen gemeenten, waterschappen en
andere initiatiefnemers subsidie aanvragen voor het aanleggen van EVZ’s. Op de
kaart van het Natuurbeheerplan
(http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan) is te zien waar de
EVZ’s in Noord-Brabant liggen. In totaal komen 691 km EVZ in aanmerking voor
subsidie (prioriteit hoog). Via het GOB is €71 miljoen aan subsidie beschikbaar voor
het aanleggen van EVZ’s.
De gegevens voor deze kaart en deze memo zijn afkomstig uit de database van de
provincie. De database wordt gevuld met gegevens afkomstig van de
waterschappen, gemeenten, het Coördinatiepunt Landschapsbeheer en het GOB. In
het traject “basis op orde” werkt de provincie samen met deze partners aan het
actualiseren en verbeteren van deze database. Op de kaart staan 1.718 km EVZ’s
ingetekend.
Uit de gegevens blijkt dat 577 km EVZ in de voorliggende jaren is gerealiseerd. 108
km is gerealiseerd met een restopgave. Een restopgave wil zeggen dat niet de
gewenste breedte is gerealiseerd. Dit kan komen doordat onvoldoende grond is
verworven om de EVZ volledig aan te leggen. 84 km is in uitvoering. De subsidie is
voor deze kilometers toegekend maar de uitvoering is nog niet afgerond.
258 km EVZ heeft de prioriteit laag. Dit betekent dat er geen subsidie voor de
aanleg van deze EVZ’s beschikbaar is. In de businesscase voor het GOB zijn geen
middelen opgenomen voor deze kilometers.
De provincie gaat met haar partners de noodzaak van de aanleg van de EVZ’s met
prioriteit laag nader bekijken. Het beleid voor de EVZ’s is in 1992 vastgesteld.
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Het evaluatierapport over de realisatie van de EVZ’s en ontsnipperingsmaatregelen
in de periode 2010 – 2015 bevindt zich in de afrondingsfase. Dit rapport zal in
april 2017 aan de Staten worden aangeboden. EVZ’s zijn een belangrijk onderdeel
van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Eventuele bijstelling van het beleid voor
EVZ’s dient dan ook in samenhang met het hele NNB te worden gedaan. De
evaluatie van Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) biedt hiervoor een goede
gelegenheid. De evaluatie van BrUG wordt dit najaar aan de Staten aangeboden.

Johan van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en MIlieu
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