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Bij boven aangehaalde brief stelt u ons op grond van artikel 60 Reglement van Orde algemeen bestuur 
vragen over onze inzet voor het behoud als Natura 2000 gebied. Uw vragen vloeien voort uit het 
provinciale debat naar aanleiding van het nieuwe bestuursakkoord. 
Wij hebben uw vragen besproken in onze vergadering van 9 juni 2020 en besloten u als volgt te 
antwoorden. 
 

1. Is het Dagelijks Bestuur op de hoogte van het nieuwe provinciale bestuursakkoord waarin wordt 

onderzocht of aanpassing van Natura 2000-gebieden mogelijk is?  
Ja, het DB is op de hoogte. Het bestuursakkoord noemt de Natura 2000 gebieden zowel in het hoofdstuk 
“Natuur & Milieu” als bij “Water en Bodem” en de “Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof” . 
 

2. Heeft het DB kennisgenomen van het debat over het bestuursakkoord (15 mei jl.) waarin een van 
de coalitiepartijen aangaf dat bijvoorbeeld het Ulvenhoutse bos de status van beschermd 

natuurgebied mogelijk kan verliezen?  
Ja, het DB is hiermee bekend. 
 

3. Heeft het DB, in het bijzonder de portefeuillehouder Biodiversiteit, overleg gehad met de nieuwe 
provinciale coalitie over dit voornemen?  

Ja, het DB-lid Hans Peter Verroen, portefeuillehouder, heeft hierover eind mei al met gedeputeerde mw. 
Elies Lemkes gesproken. Daarbij is aangegeven dat het, zeker gezien de investeringen die de partners nú 

plegen is het Ulvenhoutse Bos, onlogisch en onwenselijk is de status aan te passen. 
 

4. Deelt het DB de zorgen van Water Natuurlijk, bij het voornemen van de nieuwe coalitie om de 
bescherming van het Ulvenhoutse Bos aan te passen?  

In het gesprek met de gedeputeerde is naar voren gekomen dat de huidige projectplannen de steun van 
de gedeputeerde hebben en dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat hierin verandering 
komt. 

 
5. Is het DB het met Water Natuurlijk eens dat het Ulvenhoutse Bos een belangrijk natuurgebied is, 

dat eerder beter dan minder beschermd moet worden?  
De huidige status en bescherming is voor onze doelen (Natte Natuurparel, beekherstel en KRW) 
toereikend en dient dan ook gehandhaafd te blijven. 
 

6. Is het DB bereid om in gesprek te gaan met het nieuwe provinciaal bestuur en daarbij dringend op 
te roepen om het Ulvenhoutse bos te blijven beschermen? Zo ja, op welke termijn kunt u dit 
doen, zo nee, waarom niet?  

De portefeuillehouder heeft al contact gezocht. Het waterschap gaat ervan uit dat de provincie, net als de 
andere partners die zijn betrokken bij het project Ulvenhoutse Bos, zich houdt aan de procedures en 
afspraken over het realiseren van de doelstellingen van dit project. Die doelstellingen hebben o.a. 
betrekking op het verbeteren van biodiversiteit en hydrologisch herstel in het Ulvenhoutse Bos en 

bovengenoemde waterschapsdoelen (zie antwoord vraag 5). Op 17 juni behandelt het algemeen bestuur 
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van het waterschap het PPWW – een van de fasen in het project om uiteindelijk tot uitvoering te komen. 

Hiermee geeft het waterschap actief invulling aan de al in gang gezette afspraken en plannen met 
betrekking tot het Ulvenhoutse Bos. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij voegen u brief en ons antwoord 

nog bij de vergaderstukken van het AB van 17 juni 2020 bij het agendapunt Vaststelling ProjectPlan 
WaterWet Kwelherstel in het Ulvenhoutse Bos, en publiceren ons antwoord nog op de website van het 
waterschap. 
 
Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur, 
De dijkgraaf De secretaris-directeur 

 
drs. C.J.G.M. de Vet 

 
 
dr. A.F.M. Meuleman 

 
 


