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Onderwerp

Introductie van het edelhert in Brabant
Datum

11 april 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Kuijken,

C2206109/4168015
Uw kenmerk

Bij brief van 27 maart 2017, ingekomen op 27 maart 2017, heeft u namens de
CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

W.J.C. (Wiel) Poelmans

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 84 27

1. Welke materiële en immateriële steun heeft de provincie Noord-Brabant
verleend bij de recente herintroductie van het edelhert in Brabant?

Email

Antwoord: De portefeuillehouder heeft op uitnodiging van het Brabants
Landschap het uitzetten van de edelherten bijgewoond. Er is geen materiële
steun verleend.

Bijlage(n)

2. Volgt uw college nog steeds het besluit van Provinciale Staten om geen
medewerking te verlenen aan de introductie van het edelhert?
Antwoord: Ja. Het college draagt niet financieel bij aan de introductie van
edelherten conform het besluit.

3. Zou er volgens uw college een vrije wildbaan voor edelherten mogen komen
in Brabant?
Antwoord: Daar is nog geen keuze over gemaakt.

4. In welke gebieden zou een vrije wildbaan voor edelherten volgens uw
college bespreekbaar zijn?
Antwoord: Dit is gelet op het antwoord bij vraag 3 niet aan de orde.

5. Vindt u dat er volgens uw visie in de provincie Noord-Brabant voornamelijk
oernatuur zou moeten zijn of voornamelijk cultuurlandschap zoals heide, blauwe
graslanden en schraal grasland? Of beide?
Antwoord: Beide. Op de provinciale Ambitiekaart zijn naast de genoemde oude
cultuurlandschappen ook gebieden aangegeven waar de natuur op termijn 'haar

jpoelmans@brabant.nl
-

gang' kan gaan (procesnatuur).

Datum

11 april 2017

6. Voor welke materiele en immateriële ondersteuning waren de beoogde € 8
mln. voor de introductie van de Big Five oorspronkelijk bedoeld?

Ons kenmerk

C2206109/4168015

Antwoord: De beoogde € 8 miljoen waren bedoeld voor de financiering van de
planvorming, de aankoop van de dieren, het aanleggen van rasters en
ontsnipperingsmaatregelen en voor monitoring.

7. Is uw college in de toekomst van plan nog geld uit te trekken voor de
(her)introductie van bepaalde diersoorten in Brabant?
Antwoord: Nee. Daar zijn op dit moment geen plannen voor.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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