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Onderwerp

Maaibeleid Ecologische Verbindingszones Waterschap Rivierenland
Datum

3 juli 2018
Ons kenmerk

C2228382/4374008

Geachte heer Vreugdenhil,

Uw kenmerk

Contactpersoon

W.J.C. (Wiel) Poelmans
Telefoon

Bij brief van 18 juni 2018, ingekomen op 19 juni 2018, heeft u namens de CUSGP fractie schriftelijke vragen gesteld.

(073) 680 84 27
Email

jpoelmans@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Bent u bekend met het maaibeleid van de Ecologische Verbindingszones
door Waterschap Rivierenland?
Antwoord: Ja.

2. Past dit maaibeleid bij de ecologische doelstellingen van de Ecologische
Verbindingszones in de Zuidhollandse Polder?
Antwoord: Nee. Het gevoerde beheer van het waterschap is weliswaar niet
strijdig met de Wet natuurbescherming, maar ecologisch gezien heeft het een
duidelijke meerwaarde voor bloeiende kruiden en insecten en daarmee voor
weidevogels als er later wordt gemaaid.

3. Op welke wijze houdt u toezicht op het ecologisch beheer van de
Ecologische Verbindingszones?
Antwoord: De provincie heeft geen rol bij het beheer of het toezicht op het
beheer van Ecologische Verbindingszones.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd

4. Welke consequenties verbindt u aan het afwijken van het afgesproken
beheer van de zones?

Datum

Antwoord: Geen. De verantwoordelijkheid voor het beheer van Ecologische
verbindingszones ligt volledig bij het waterschap. Er zijn geen afspraken over
het beheer van Ecologische Verbindingszones tussen provincie en
waterschappen.

Ons kenmerk

3 juli 2018
C2228382/4374008

5. Bent u het met ons eens dat het heel wrang is wanneer we van boeren
vragen om akkerranden en kruidenrijke stroken aan te leggen voor de
weidevogels en de patrijs dat de Ecologische Verbindingszones in hetzelfde
gebied half juni kortgemaaid worden? Zeker omdat de agrariërs juist een deel
van het perceel afgestaan hebben voor de aanleg van deze zones?
Antwoord: Nee. De agrariërs hebben op vrijwillige basis deze gronden
marktconform verkocht aan het waterschap. Voor het beheer van akkerranden
en kruidenrijke stroken krijgen agrariërs via subsidieregelingen voor agrarisch
natuurbeheer een beheervergoeding die de inkomstenderving i.v.m.
bijvoorbeeld de latere maaidatum compenseert.

6. Bent u met ons van mening dat een extensiever of gerichter maaibeheer
passend zou zijn bij alle inspanningen die boeren, terreinbeheerders en
vrijwilligers leveren om kruidenrijke randen te behouden en daarmee de
weidevogelpopulaties in Altena te versterken?
Antwoord: Ja. Een beter uitgevoerd ecologisch maaibeheer voor Ecologische
Verbindingszones draagt bij aan het versterken van de weidevogel- en
insectenstand in Altena.

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
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