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Schriftelijke vragen - nationale parken in Brabant
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Uw kenmerk

Geachte heer Kuijken,

Contactpersoon

R. (Robby) van Ruremonde

Bij brief van 13 november 2015, ingekomen op 16 november 2015, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

06 1830 3408
Email

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

rvruremonde@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Kunt u ons informeren over de stand van zaken rond de zelfredzaamheid van
de Brabantse nationale parken?
Antwoord:
Het overlegorgaan nationaal park Loonsche en Drunense Duinen is bestuurlijk
opgegaan in de gemeenschappelijke regeling Regio hart van Brabant. Deze
regeling voorziet in een nieuwe overlegstructuur voor de bestuurders van de
gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op
Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Net zoals het voormalige overleg
orgaan heeft Regio hart van Brabant tot doel om onderling samen te werken bij
regioactiviteiten. Het werkgebied is echter groter dan het park.
Nationaal park De Zoom-Kalmthout staat (voor het wat betreft het Nederlandse
deel) financieel een jaar op eigen benen. De provincie Noord-Brabant verstrekt
nog wel projectsubsidies. Daarnaast hebben wij begin 2015 een subsidie
verstrekt voor het realiseren van nieuwe verdienmodellen welke in de komende
jaren voor meer inkomsten gaan zorgen.
Het parkschap Nationaal park De Biesbosch heeft de taken van het overlegorgaan overgenomen. Zij ontvangen een jaarlijkse contributie van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Het parkschap heeft tweemaal
een subsidie gekregen voor het invoeren van nieuwe verdienmodellen. Komende
jaren zal dit voor steeds meer extra inkomsten gaan zorgen.
Nationaal park De Groote Peel staat financieel bijna twee jaar op eigen benen.
Ze hebben begin 2015 een subsidie gekregen voor een nieuw verdienmodel dat
komende jaren voor meer inkomsten gaat zorgen. Daarnaast draagt provincie
Limburg nog bij aan de exploitatie door de inzet van personeel.

2. Welke taken moeten de Brabantse nationale parken afstoten als gevolg van
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een tekort aan middelen? In welke mate is het afstoten van deze taken schadelijk
voor de natuurdoelen van het college?
Antwoord: Het tekort aan middelen heeft gevolgen voor de kerntaken van de
Nationale Parken: recreatie, educatie en voorlichting. De nationale parken
bezitten geen grond en hebben daarmee ook geen verantwoordelijkheden ten
aanzien van het ontwikkelen en beheren van natuurterreinen.
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3. Hoe beoordeelt het college de huidige initiatieven tot zelfredzaamheid van
de Brabantse nationale parken? Hoe beoordeelt u de initiatieven die nog in de
pijplijn zitten? Acht u deze initiatieven afdoende?
Antwoord: wij zijn positief gestemd over de zelfredzaamheid van de Brabantse
nationale parken. De nieuwe verdienmodellen zullen de parken helpen om
invulling te geven aan hun recreatieve en educatieve taken.

4. Welke verantwoordelijkheid voelt het college nog voor het voortbestaan van
deze parken?
Antwoord: De status van de nationale parken is veiliggesteld via de Regeling
aanwijzing nationale parken van het Rijk. Omdat de natuurgebieden binnen het
Natuurnetwerk Brabant vallen en bovendien de status van Natura2000-gebied
hebben, worden de natuurwaarden via die lijn beschermd. Hiervoor verstrekken
we ook beheersubsidies aan de terreinbeheerders. Wij dragen echter geen
verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de overlegorganen van de
parken. Wel hebben wij deze organen recentelijk subsidie verstrekt om nieuwe
verdienmodellen te ontwikkelen om ook in de toekomst hun rol op het gebied
van recreatie, educatie en voorlichting te kunnen blijven vervullen. Het college
zal binnenkort een voorstel aan PS voorleggen om uit de gemeenschappelijke
regeling van het Parkschap De Biesbosch te treden.

5. Welke acties heeft dit college al ondernomen om te zorgen dat Nationaal
Park De Biesbosch gaat behoren tot één van de vijf nationale parken die in de
toekomst op landelijke financiering kunnen rekenen? Welke acties gaat uw
college de komende tijd ondernemen?
Antwoord: Wij steunen bestuurlijk de kandidaatstelling richting het Rijk. Dit zullen
we in reguliere overleggen richting het Rijk uitdragen. Het is overigens niet zo
dat het rijk financiering heeft toegezegd. Onze acties zijn vooral gericht op het
door ontwikkelen van het streeknetwerk en de vrijetijdseconomie en het helpen
van het parkschap bij het zoeken naar een nieuwe governancestructuur.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
voorzitter,

secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger
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