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2016 is een belangrijk jaar voor de Brabantse natuur. De provincie en haar partners gaan dit 

jaar op grote schaal natuurherstelwerkzaamheden uitvoeren. De Natura 2000-gebieden waar de 

herstelwerkzaamheden plaatsvinden, vallen binnen het Brabants Natuurnetwerk: (landbouw) 

gebieden die omgevormd worden tot natuur. Ook zijn de herstelwerkzaamheden nodig om de 

hoeveelheid stikstof in de natuur te verminderen, want kwetsbare dier- en plantensoorten 

ondervinden hier schade van. In deze en volgende nieuwsbrieven vindt u daarom voortaan óók 

informatie over de aanpak van de stikstofproblematiek in Brabant.  

  

Stikstofoverschot in de natuur  

Net als in de rest van het land heeft ook de Brabantse natuur last van een stikstofoverschot. Met 

natuurherstelwerkzaamheden lossen we een deel van het probleem op. Daarnaast is het nodig om de 

stikstofuitstoot te verminderen. Stikstof wordt veroorzaakt door landbouw, de energiesector en verkeer 

en vervoer. Voor initiatieven die veel stikstof veroorzaken is daarom vaak een 

(Natuurbeschermingswet)vergunning nodig. Hoe werkt het precies? U ziet het in dit filmpje:  

 

                        

 

Extra stimulans voor duurzaam werkende bedrijven 

Duurzaam werken is de opdracht voor bedrijven die de komende tijd willen uitbreiden of vernieuwen 

en daarvoor een Natuurbeschermingswetvergunning nodig hebben. De maximaal uit te geven 

jaarruimte van 16% ontwikkelingsruimte die de provincie volgens de beleidsregel PAS uitgeeft, is in 

grote delen van Noord-Brabant bereikt. Dit betekent dat vergunningaanvragen in de omgeving van 

http://www.brabant.nl/mediatheek/video/bd7d458ad03b4cefb6e13ca555ed1a52.aspx
http://www.brabant.nl/mediatheek/video/bd7d458ad03b4cefb6e13ca555ed1a52.aspx


deze gebieden 

geweigerd 

zouden 

moeten 

worden. Om in 

deze gebieden 

tóch 

ontwikkeling 

mogelijk te 

blijven maken, 

hebben 

Gedeputeerde 

Staten 

besloten de 

uitgifte van ontwikkelingsruimte, binnen de kaders van de landelijke afspraken, te verruimen. De 

beschikbare ontwikkelingsruimte komt echter uitsluitend ten goede aan bedrijven die werken aan 

innovatie en duurzaamheid. Bijvoorbeeld veehouders die voldoen aan de eisen van de Verordening 

Stikstof. Lees het hele artikel hier… 

 

                         

Provincie pakt door met PAS-herstelmaatregelen 

 

De provincie Noord-Brabant voert, in samenwerking met partners, de komende jaren op grote schaal 

natuurherstelmaatregelen uit. Een deel van de voor de maatregelen benodigde gronden is nu nog niet 

beschikbaar. Het nemen van de herstelmaatregelen is in zekere zin een ‘race tegen de klok’. Om op 

tijd te kunnen voldoen aan de PAS- en Natura 2000-doelstellingen, hebben het Rijk en de provincies 

afgesproken dat de werkzaamheden vóór 1 juli 2021 moeten zijn uitgevoerd. De grondverwerving 

moet dus snel zijn afgerond. Gedeputeerde Staten willen grondeigenaren daarbij zo goed mogelijk 

financieel tegemoetkomen en deze gronden verwerven op basis van volledige schadeloosstelling. Het 

blijft ook mogelijk voor grondeigenaren om met behoud van hun grond zelf de PAS-maatregelen te 

realiseren. Lees het hele artikel hier… 

 

De eerste werkzaamheden zichtbaar 

In veel gebieden is de uitvoering van de herstelmaatregelen al gestart. In de volgende gebieden zijn 

de werkzaamheden nog een tijd te volgen, want hier ligt een grote opgave:  

         De Peelvenen (twee Natura 2000-gebieden) 

         De Langstraat 

         Kempenland-West 

         Leenderbos, Groote Heide & de Plateaux 

 

Meer informatie over de werkzaamheden in verschillende gebieden vindt u op de website van onder 

andere waterschap de Dommel en waterschap Aa en Maas.  

 

Terugkoppeling zienswijzen beheerplannen 

De geplande natuurherstelmaatregelen zijn vastgelegd in de Natura 2000-beheerplannen en de 

gebiedsanalyse van de PAS. 11 Natura 2000-beheerplannen hebben van 13 oktober tot 24 november 

ter inzage gelegen. In totaal zijn hierop 85 zienswijzen ingediend. Hier zitten ook de zienswijzen 

tussen die dubbel zijn ingediend en de zienswijzen die uit meerdere delen bestaan. In samenwerking 

met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland is de provincie nu bezig met de beantwoording van 
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http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/februari/pas-extra-stimulans-voor-duurzaam-werkende-bedrijven.aspx
http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/april/provincie-pakt-door-met-natuurherstelmaatregelen.aspx
http://www.dommel.nl/
http://www.aaenmaas.nl/index.html
https://twitter.com/hashtag/PAS?src=hash


deze zienswijzen in een zogenaamde de Nota van Antwoord. Iedere indiener ontvangt een antwoord 

op zijn of haar zienswijze en heeft de mogelijkheid om daarna in bezwaar te gaan.  

 

 

Overzicht beheerplannen 

In dit overzicht staat de actuele stand van zaken van de Brabantse Natura 2000-gebieden.  

Beheerplan Voortouwnemer Stand van zaken Meer informatie 

Markiezaat Provincie Noord- 

Brabant 

Beheerplan is vastgesteld 

in 2013 en inmiddels  

onherroepelijk 

Provinciale website  

Loevestein,  

Pompveld &  

Kornsche Boezem 

Provincie  

Gelderland 

Terinzagelegging is  

afgerond, er wordt nu  

gewerkt  

aan de nota van antwoord 

Provinciale website  

Leenderbos,  

Grootte Heide &  

de Plateaux 

Economische 

Zaken 

Beheerplan wordt  

momenteel  

inhoudelijk afgerond 

Website ministerie van EZ  

Deurnsche Peel &  

Mariapeel 

Economische 

Zaken 

Beheerplan wordt  

momenteel  

inhoudelijk afgerond 

Website ministerie van EZ  

Grootte Peel Economische 

Zaken 

Beheerplan wordt  

momenteel  

inhoudelijk afgerond 

Website ministerie van EZ  

Hollandsdiep  

(onderdeel van  

Deltawateren) 

Rijkswaterstaat/  

I&M 

Terinzagelegging is  

afgerond, er wordt nu  

gewerkt aan de nota van 

antwoord 

Website Rijkswaterstaat  

Biesbosch Economische 

Zaken 

Beheerplan is inhoudelijk  

afgerond, het streven is  

ontwerp vaststelling in 

2015 

Website ministerie van EZ  

Bosschuizerbergen Provincie Limburg Proces totstandkoming  

beheerplan nog bezig 

Website Provincie Limburg  

 

Veel gestelde vraag: “Hoe zorgt de provincie voor naleving van het beheerplan?”  

Voor ieder Natura 2000-gebied wordt een afzonderlijk  handhavingsplan opgesteld. Dit doet de 

Omgevings Dienst Brabant Noord (ODBN) in samenwerk ing met onder meer gemeenten, politie, 

terreinbeherende organisaties. In dit handhavingsplan staat beschreven welke toezicht - en 

handhavingsacties er van verschillende betrokken instanties nodig zijn om er zeker van te zijn 

dat het beheerplan wordt nageleefd. Lees meer in de vraag- en antwoordlijst.  

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/natuur/natura_2000/beheerplan-markiezaat.aspx
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/natuur/natura_2000/beheerplan-pompveld-en-kornsche-boezem.aspx
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=11&id=n2k136
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=11&id=n2k139
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=11&id=n2k140
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/beheer-en-ontwikkeling-rijkswateren/natura-2000/natura-2000-beheerplan-deltawateren
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k112&topic=introductie
http://www.limburg.nl/Beleid/Natuur_en_Landschap/Natura_2000?highlight=natura+2000
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/natuur/natura_2000.aspx


Weerter en  

Budelerbergen &  

Ringselven 

Provincie Limburg Proces totstandkoming  

beheerplan nog bezig 

Website Provincie Limburg  

Krammer- 

Volkerak 

Rijkswaterstaat/I&M Er wordt gewerkt aan een  

aanwijzingsbesluit 

Website Natuur Zuid-Holland 

Zoommeer Rijkswaterstaat/I&M Er wordt gewerkt aan een  

aanwijzingsbesluit 

Website Rijkswaterstaat 

Strabrechtse  

Heide & Beuven 

Economische 

Zaken 

Terinzagelegging is  

afgerond, er wordt nu  

gewerkt  

aan de nota van antwoord 

Website ministerie van EZ 

Oefeltermeent Economische 

Zaken 

Terinzagelegging is  

afgerond, er wordt nu  

gewerkt  

aan de nota van antwoord 

Website ministerie van EZ 

Ulvenhoutse Bos Economische 

Zaken 

Terinzagelegging is  

afgerond, er wordt nu  

gewerkt  

aan de nota van antwoord 

Website ministerie van EZ 

 

In Brabant werken overheden, natuurorganisaties, terreinbeheerders, waterschappen en agrariërs 

samen aan een uitnodigend groen Brabant. Een landschap dat ruimte biedt aan de (agrarische) 

ondernemer, de recreant en een rijke variatie aan planten en dieren: het Brabants Natuur Netwerk. 

We investeren in de leefomgeving van 500 zeldzame en bijzondere dier- en plantensoorten (21 Natura 

2000-gebieden) en we maken duurzame economische ontwikkeling en benutting mogelijk 

(PAS/beleidsregel).  

Programma Aanpak Stikstof (PAS) en provinciale beleidsregel PAS 

Meer informatie  

Bij de realisatie en uitvoering van de beheerplannen zijn verschillende instanties betrokken. U kunt op 

de volgende plekken terecht voor meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen: 
                Natura 2000 algemeen: http://www.natura2000.nl/  
                Natura 2000 en beschermde natuur in Brabant: http://brabant.nl/natura2000  
                Vergunningen, toezicht en handhaving: http://www.odbn.nl/home 

                Programmatische Aanpak Stikstof: http://pas.natura2000.nl/ en http://pas.bij12.nl/ 
  

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Stuur dan een e-mail 

naar: natura2000@brabant.nl 

Afmelden nieuwsbrief? 

Wilt u in de toekomst geen nieuwsbrief 

meer van ons ontvangen, laat het ons 

weten. 
 

 

 

http://www.limburg.nl/Beleid/Natuur_en_Landschap/Natura_2000?highlight=natura+2000
http://www.natuurzuidholland.nl/gebieden/krammer-volkerak
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/waterberging-volkerak-zoommeer/index.aspx
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k112&topic=introductie
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k112&topic=introductie
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k112&topic=introductie
http://www.natura2000.nl/
http://brabant.nl/natura2000
http://www.odbn.nl/home
http://pas.natura2000.nl/
http://pas.bij12.nl/
mailto:natura2000@brabant.nl

