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Geachte mevrouw Surminski,

Uw kenmerk

Bij brief van 29 oktober 2018, ingekomen op 30 oktober 2018, heeft u namens
de PvdD fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

H.W. (Heine) van Maar

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 24 07

1. Waarom wordt ‘de nabijheid van het dorp’ expliciet genoemd? Voorziet u
een moeilijkheid met zonering of anders?

Email

Antwoord: Nee, het is een uitdaging voor de gemeente om enerzijds vlak langs
de beek binnen het NNB hoge natuurwaarden na te streven met hierin
extensieve recreatie en anderzijds de meer intensieve recreatie voor al te laten
plaatsvinden in de natuur buiten het NNB.

Bijlage(n)

2. Welke bescherming hebben deze gronden wanneer zij buiten het NNB
blijven?
Antwoord: De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om in het
bestemmingsplan adequate bescherming vast te stellen.

3. Kan daardoor het ‘robuust geheel’ later gemakkelijk in gevaar komen?
Antwoord: Nee, met de in het besluit opgenomen uitbreiding van het NNB in het
beekdal Keersop-Dommelen wordt de NNB-begrenzing op zich robuust genoeg.
De gemeentelijke aanvulling versterkt, maar is niet noodzakelijk.

4. Waarom wordt hier de aanduiding Rijks NNB toegepast?
Antwoord: De beek de Keersop heeft een Natura2000-doelstelling. De N2000
doelstellingen zijn een opgave die de provincies van het Rijk hebben
overgenomen en daarom in Brabant wordt aangeduid als Rijks NNB. Gronden
die aanvullend begrensd worden ter versterking van NNB met Europese
doelstelling krijgen daarmee eveneens de aanduiding Rijks NNB.

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

hvmaar@brabant.nl
-

5. Waarom neemt u er genoegen mee dat de gemeente de resterende hectaren
pas later invullen binnen het gebied van de Grenscorridor N69?
Antwoord: De besluitvorming over de keuze tussen beide scenario’s heeft
plaatsgevonden in het Bestuurlijk overleg Grenscorridor N69. Het is dan ook de
keuze van dit BO (en niet van de gemeente) om in een later stadium met een
aanvullend herbegrenzingsvoorstel te komen. Het provinciale beleid met
betrekking tot herbegrenzing van het NNB is overigens niet gericht op een
sluitende hectare boekhouding, maar op het op niveau houden van de
ecologische waarden. Het onderhavige besluit voorziet daarin.
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6. Bent u bereid om dit tweede scenario in overweging te nemen zodat er een
betere balans ontstaat tussen in te leveren en te compenseren NNB? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: N.v.t. Zie antwoord op vraag 5.

7. Zijn er gevolgen/consequenties wanneer er niet voldoende rijks NNB wordt
ingeleverd? Zo ja, welke?
Antwoord: Nee, we beoordelen de balans tussen de oppervlakte Rijks NNB en
provinciaal NNB op het niveau van de gehele provincie en niet regionaal in het
gebied Grenscorridor N69.

8. Bent u met ons eens dat een ecologische balans belangrijker is dan een
administratieve balans? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja. Zie ook antwoord op vraag 5.

9. Hoe komt het dat waterschap de Dommel nu anders denkt over de mate
waarop de Run bijdraagt aan een robuust watersysteem?
Antwoord: De opvatting van Waterschap de Dommel met betrekking tot de
bijdrage van de Run aan een robuust watersysteem is niet gewijzigd. Wel is op
basis van voortschrijdend inzicht (toepassing nieuw oppervlaktewater- en
grondwatermodel) duidelijk geworden dat de gronden aan de zuidoostzijde van
de Run hierbij nauwelijks een rol spelen. Dit in tegenstelling tot de gronden aan
de noordwestzijde.

10. Blijft EVZ de Run, dat een verbindingszone vormt tussen de natuurgebieden
De Kempen en het Dommeldal, wel intact? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Beleidsmatig is er geen sprake van een EVZ de Run. De Run zelf is
onderdeel van het NNB en maakt deel uit van het Natura2000 gebied
‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. Aan weerszijde van de Run zijn
eveneens gronden begrensd als NNB. Hiermee heeft (het dal van) de Run ook
een functie als ecologische verbinding. Deze functie blijft met de nu
doorgevoerde herbegrenzing intact. Bovendien is er binnen het gebiedsproces
sprake van diverse initiatieven om de smalle strook NNB langs de Run (tussen
geplande nieuwe verbinding en de Volmolenweg) te verbreden. Vanuit onze
wens om tot een robuust netwerk te komen, staan wij positief tegenover deze
initiatieven.
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11. Heeft de nieuwe verbinding N69, zoals nu gepland, ter plaatse van project
de Run een negatieve invloed op de natuurwaarden die zich daar nu bevinden,
indien de gronden de bestemming NNB zouden houden? Zo ja, welke
invloeden zijn dat?

20 november 2018
Ons kenmerk

C2234792/4433576

Antwoord: Ja, de direct grenzende NNB-gronden aan de nieuwe weg gaan
negatieve invloed ondervinden. Deze invloed van voornamelijk geluid is
meegenomen in het natuurcompensatieplan en heeft geleid tot een grotere
compensatieopgave.

12. Zorgt de ‘verplaatsing van de NNB-natuur’ ervoor dat de aanleg van de
N69 minder uitstoot op daarvoor gevoelige natuur tot gevolg heeft? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Theoretisch kan bij herbegrenzing van NNB per saldo sprake zijn
van een vermindering van de depositie op het NNB. Dit als er nieuwe NNB
wordt begrensd buiten de invloedssfeer van de emissiebron. Dit is hier maar ten
dele het geval.

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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