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Onderwerp: de weerbaarheid van de bossen in ons werkgebied
Geachte heer Van der Kallen.

Bij boven aangehaalde brief brengt u de omvorming van de naaldboombossen naar loofuoombossen - het
zogenaamd verloven van bossen - in de provincie Noord-Brabant onder onze aandacht en vraagt u of het DB
bereid is om het provinciaal bestuur te wijzen op de noodzaak/wenselijkheid ook de bossen in Vl/est-Brabant
te verloven en meer weerbaar te maken.
Wij hebben u brief besproken in onze vergadering van 4 september 2018 en besloten u als volgt te
antwoorden.
Voor Waterschap Brabantse Delta is dit onderwerp van belang voor zover er sprake is van wateraspecten.
Het is inderdaadza datde Bosgroep Zuid-Nederland, de vertegenwoordigervan de bos- en natuuterreineigenaren, in samenspraak met de provincie het bôsareaal binnen de Brabantse Wal bij hun POP 3subsidieaanvraag heeft laten vallen. Nadere informatie leert ons dat de Bosgroep nu in overleg ís met de
provincie om andere subsidíemogelijkheden te vinden om ook het beoogde bosareaal op de Brabantse Wal in
de toekomst om te vormen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Overeenkomstig de spelregels AB zullen
uw brief en ons antwoord worden gepubliceerd op de website van het waterschap.
Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur

Ded

recteur

De

l

T.C. van Stokkom

FINALISf

r*'lål
2017

8ESÎE

ovËnHEtDs
ono^ill8AÎtE
VAN

HETJAAR

¡

i
i
i

Wateriehåp 8râbånt3€ D€ltl
Postbus 5520, ¿+801 DZ Bredð
E

IBAN NL88

T

076 564 10

00

F

076 564 10 11

www,brabantsedclta,nl K,v,l(,nr: 51 181 584
NWAB 0636 7592 02 Blc NWABNI¿6XXX BW,nr: N1812566762801

lnfo@brabðntsedelta,nl

I

