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- 

Bij brief van 22 april 2020, ingekomen op 23 april 2020, heeft u namens de 

VVD fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. In welke natuurgebieden in Noord-Brabant heeft in de maanden maart en 
april 2020 brand gewoed? 
Antwoord: Het is ons bekend dat met name in april branden hebben 

plaatsgevonden door de aanhoudende droogte in onder meer de Deurnsche 

Peel en de Kerkeindse hei bij Tilburg. 

 

2. In hoeveel gevallen gaat het daarbij om een natuurgebied dat valt onder 
de Natura-2000 aanwijzing? 
Antwoord: Van de onder 1 genoemde branden betreft de Deurnsche Peel een 

Natura 2000-gebied.  

 

3. Kunt u -eventueel bij benadering- aangeven hoeveel hectares natuur er per 
Natura-2000 gebied zijn verbrand, en hoe zich dat verhoudt tot de totale 
omvang van elk betreffend gebied? 
Antwoord: Op dit moment is bij ons alleen bekend dat in de Deurnsche Peel 

van de in totaal 1000 ha de brand heeft gewoed in ca 800 ha. De schade in 

deze 800 ha is overigens wisselend. Dit moet nog nader onderzocht worden. 
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4. Kunt u aangeven in welke Natura-2000 gebieden in Noord-Brabant bij 
herhaling brand is uitgebroken, als u kijkt naar de periode van 1-1-2010 tot 
heden? 
Antwoord: Nee, zie antwoord vraag 1. Het is ons alleen bekend dat er in het 

droge jaar 2018 een inventarisatie is gedaan door Brandweer Nederland. 

Hieruit is gebleken dat er in heel Nederland in de maanden juni en juli van 

het jaar 2018 meer dan een verdubbeling was in het aantal natuurbranden. 

Dit is niet gespecificeerd naar Natura 2000-gebieden en andere 

natuurgebieden. 

 

5. Bent u het met de VVD-fractie eens dat er een goed evenwicht moet 
bestaan tussen enerzijds de inspanningen die gevraagd worden van de 
Brabantse samenleving (zoals stikstofreductie in alle sectoren en financiële 
bijdragen voor natuurherstel) en anderzijds de mate waarin het 
geloofwaardig is dat gebieden die vatbaar zijn voor brand zich kunnen 
herstellen tot het niveau wat gewenst is volgens de Natura-2000 aanwijzing? 
Antwoord: Allereerst is het zo dat de instandhouding van de doelen van de 

N2000 gebieden een wettelijke plicht is, waarin voor de provincie geen 

beleidsvrijheid bestaat. Dat neemt niet weg dat wij van mening zijn dat bij 

overheidsbemoeienis er altijd een balans dient te zijn tussen maatschappelijke 

kosten en baten. Daarbij zijn echter de maatschappelijke baten van het 

instandhouden van onze biodiversiteit moeilijk tot onmogelijk in geld uit te 

drukken. Algemeen kan worden vastgesteld dat ons menselijke voortbestaan 

mede afhankelijk is van de natuurlijke soortenrijkdom en het daaraan 

gerelateerde ecologisch evenwicht. Een duidelijk verband tussen kosten en 

natuurbaten is vertaald in de wettelijk vastgelegde beheerplannen voor de 

Natura2000 gebieden. Deze zijn voor ons leidend. Als provincie Noord-

Brabant dragen wij hiervoor een belangrijke verantwoordelijkheid. 

Een grote brand als in de Deurnsche Peel brengt ernstige schade toe aan de 

natuurwaarden. Hoe groot die schade nu is, kan op dit moment nog niet 

worden gezegd. Een eerste beeld is dat de brand lang niet op alle plekken in 

het aangetaste gebied even groot is: de brand is op veel plekken alleen 

oppervlakkig geweest en gezien het waterrijke karakter van het gebied zal 

ook een flink deel van de in het water levende flora en fauna gered zijn. 

Naar redelijke verwachting zal het gebied zich kunnen herstellen naar de nu 

aanwezige waarden. Met uitvoering van de reeds geplande maatregelen van 

het project Leegveld, gericht op verdere vernatting van de Deurnsche Peel, 

zullen de natuurwaarden vervolgens verder kunnen toenemen. Besluitvorming 

omtrent dit plan heeft reeds eerder plaatsgevonden en financiering daarvoor 

is gereserveerd. De start van de uitvoering is vertraagd door thans lopende 

beroepsprocedures bij de Raad van State. Het herstel van de natuurwaarden 

is voor een belangrijk deel zelf een natuurlijk proces, dat echter wel jaren tijd 

kan kosten. Staatsbosbeheer stelt momenteel, in samenspraak met de 

provincie, een herstelplan op waarmee het natuurherstel kan worden 

ondersteund en wellicht versneld en waarin tevens aandacht is voor 

brandpreventie. Wij zijn bereid aan dit plan, mits goed onderbouwd en in 
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cofinanciering met SBB en LNV, mede een bijdrage te leveren vanuit de 

bestaande natuurmiddelen. Deze bijdrage zal in relatie tot de 

gekapitaliseerde reguliere beheermiddelen een bescheiden omvang hebben.  

 

6. Bent u in verband hiermee bereid om een onderzoek te doen naar de 
effectiviteit van voornoemde (financiële en maatschappelijke) inspanningen in 
relatie tot de kans dat de betreffende gebieden ooit hersteld kunnen worden 
tot de kritische depositiewaarden?  
Antwoord: Nee. Zie het antwoord op vraag 5.  

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant genomen besluit, 

namens deze, 

 

 
 

ing. H.J. van Herk, 

programmamanager Natuurontwikkeling 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het 

college, digitaal door de verantwoordelijk programmamanager ondertekend) 


