
  
 

 

 

 

 

Voorzitter, 

Ik denk dat ik voor bijna alle Statenleden spreek als ik zeg dat we in Brabant schitterende natuurgebieden 

hebben. Zelf kom ik het vaakst in de Maashorst, waar je, behoudens dat je af en toe aangevallen kunt 

worden door soms wat agressieve, loslopende taurossen of wisenten, prima op een zonnige 

zondagmiddag kunt wandelen, fietsen of de hond uitlaten. En als het even meezit en één van onze 

fantastische Brabantse ondernemers heeft een vergunning gekregen voor een horecagelegenheid, kun je 

ook nog onderweg een verfrissend drankje drinken.  

Vandaag hebben we het over de verbindingen tussen deze natuurgebieden, namelijk de ecologische 

verbindingszones. En voorzitter, ik zal eerlijk zeggen: mijn fractie staat nog niet te juichen bij dit voorstel. 

Ik zal toelichten hoe dat komt: 

Allereerst is de EVZ-opgave voor de Provincie nog niet volledig in beeld. Er wordt gewerkt met kaarten uit 

de jaren ’90, welke op dit moment nog geactualiseerd worden. In het najaar heeft de gedeputeerde pas 

een duidelijk beeld, mijn eerste vraag aan de gedeputeerde is dan ook: Waarom kiest u ervoor om het 

subsidiepercentage nu al vast te zetten, terwijl de opgave nog niet duidelijk is? Hoe zou u er tegenover 

staan om de pilot die eerder al werkte nog door te zetten tot het eind van het jaar, zodat we dan met alle 

informatie in de hand en de opgave in beeld een eenduidige en meerjarige keuze kunnen maken?  

 

De stelling van de gedeputeerde is dat met de hernieuwde opgave, die kleiner is, de extra kosten voor het 

verhogen van het subsidiepercentage te kunnen verhogen. De logische vraag van de VVD aan hem is wat 

er dan gebeurt als de opgave toch niet een stuk kleiner is? Gaat de gedeputeerde het met het huidige 

budget doen?  

Ik kan niet genoeg benadrukken en ik zal dat de komende jaren als woordvoerder financiën ook blijven 

doen, dat voor de VVD het heel belangrijk is dat er op een degelijke en zorgvuldige manier met onze 

overheidsfinanciën wordt omgegaan. Daarom wil ik de toezegging van de gedeputeerde dat het huidige 

budget wat voor de EVZ-opgave gereserveerd is niet verhoogd wordt, ook niet als blijkt dat de opgave 

toch groter is dan verwacht.  

Natura2000 

En dan kom ik bij het S-woord en het N-woord: Met het gevaar dat sommige mensen in deze zaal gelijk in 

een soort van natuurlijke kramp zullen schieten, spreek ik toch de woorden uit: stikstof en Natura2000.  



  
 

 

 

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd op deze onderwerpen. De deadlines voor het aanleggen van 

natuur waren ook gekoppeld aan het PAS. Nu het PAS van tafel is, is er aan de economische 

ontwikkelingskant veel gebeurd. Maar een herijking en herbezinning op de andere helft van de PAS, 

namelijk de aanleg van natuur en natura2000 bestemmingen, is er niet geweest. Voor de VVD is het 

beschermen en behouden van onze prachtige Brabantse natuur van belang. Maar niet ten koste van alles, 

het geld wat we erin steken moet wel resultaat kunnen opleveren. Daarom de vraag aan de gedeputeerde: 

Hoe wordt voorkomen dat deze gebieden natura2000 gebieden worden en onze ondernemers en boeren 

hier last van gaan krijgen op termijn?  

Economie 

En zo is het bruggetje gemaakt naar de Brabantse ondernemers die ook graag in en rondom de natuur 

willen ondernemen. Dit kan alleen als hier bij de aanleg van natuurgebieden al rekening mee wordt 

gehouden en er serieus werk gemaakt wordt van natuurgebieden die er zijn voor recreatie. De 

economische ontwikkelingen en belangen wegen voor de VVD, ook in natuurgebieden, heel zwaar. Ik wil 

de gedeputeerde daarom oproepen: Laten we ons best doen om van de ecologische verbindingszones ook 

economische verbindingszones te maken. De vraag is, hoe gaat de gedeputeerde de koppeling van 

economie en natuur vormgeven bij de aanleg van de EVZ’s?  

Verantwoordelijkheid gemeenten & motie andere alternatieven  

De wettelijke verantwoordelijkheid van het aanleggen van natuur in Brabant ligt vanzelfsprekend bij de 

Provincie. Echter, de VVD is van mening dat de verantwoordelijkheid van de gemeenten niet moet worden 

overgenomen.  

Daarom heb ik, samen met collega Van Kessel van D66, een motie ingediend om de verantwoordelijkheid 

van de gemeenten te benadrukken en wij kijken uit naar de alternatieven die de gedeputeerde in het 

najaar aan ons doet toekomen.  

Kortom: voor de VVD is er nog veel onduidelijk en onzeker rondom het EVZ-beleid. Wij zien uit naar de 

antwoorden van de gedeputeerde, tot zover in eerste termijn. 


