
   
Op basis van artikel 60 van het Reglement van Orde 

 

Schriftelijke vragen van de fractie Water Natuurlijk aan het Dagelijks Bestuur 

over inzet voor behoud Ulvenhoutse Bos e.a. Natura 2000-gebieden 
 
Algemeen 

Afgelopen vrijdag 15 mei 2020 gaf de nieuwe provinciale coalitie in het debat over het 

bestuursakkoord op vragen van statenfractie GroenLinks aan, dat zal worden onderzocht of de 

bescherming van bijvoorbeeld het Ulvenhoutse Bos en mogelijk andere Natura 2000-gebieden kan 

worden aangepast.  

Dit raakt uiteraard ook de inzet van waterschap Brabantse Delta, dat vaste en gewaardeerde partner 

is van gemeente Breda, Staatsbosbeheer en de provincie Noord Brabant, bij de uitvoering van de 

beheerplannen in het Ulvenhoutse Bos. 

Dit kan grote gevolgen hebben voor zo’n belangrijk natuurgebied, waarbij de biodiversiteit, maar ook 

de aanpak van droogte en andere waterthema’s, zwaar onder druk zullen komen te staan. Op dit 

moment gaat het niet goed met dit natuurgebied, gezien o.a. de overlast van stikstofdepositie, die 

zorgt voor verdrukking van belangrijke planten en dieren.  

Bovendien is de ligging ten opzichte van het Markdal en de Chaamse beken cruciaal. En ook die 

wateren behoren tot prioritaire aandachtsgebieden voor waterschap Brabantse Delta. Oftewel: gaat 

het niet goed met het Ulvenhoutse Bos, dan komt een belangrijk stuk werk van ons waterschap ten 

zuiden van Breda in het gedrang. 

We maken ons als Water Natuurlijk grote zorgen over deze ontwikkeling, omdat het Ulvenhoutse bos 

een belangrijke bron van biodiversiteit is voor de gemeente Breda en een relevant onderdeel van het 

Natuurnetwerk Brabant. Tevens is het Ulvenhoutse Bos een geliefde plek waar dagelijks honderden 

inwoners van de stad Breda/dorp Ulvenhout recreëren.  

 

Wij hebben de volgende vragen hierover aan het Dagelijks Bestuur: 

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

wordt onderzocht of aanpassing van Natura 2000-gebieden mogelijk is? 

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? 

3. Heeft het DB, in het bijzonder de portefeuillehouder Biodiversiteit, overleg gehad met de 

nieuwe provinciale coalitie over dit voornemen? 

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?  

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? 



   
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? 

 

 

Met vriendelijke groet,         

 

Wieke Bonthuis       

Karin van den Berg     

Fractie Water Natuurlijk                                        18 mei 2020

         

 


