
Wat de Brabantse VVD betreft mogen

er geen extra Natura 2000-gebieden

in Brabant bijkomen. De VVD wil dat er

scherp gekeken wordt naar de staat

van onze Brabantse natuur. Een lobby

om de status van Natura 2000 te

kunnen herzien zullen wij blijven

steunen.

De regels op basis van de kunstmatige

Natura-2000 structuur en het Aerius-

rekenmodel zijn totaal ongeschikt.

Willen dat de feitelijke stand van de

natuur moet maatgevend is.

CDA Brabant blijft aandacht vragen bij

de minister voor bijvoorbeeld het

wegnemen van onhaalbare doelen en

verbetering van de

vergunningverlening.

Dit is in het recente verleden al vaker

gebeurd, maar het is belangrijk om dit

vraagstuk onder de aandacht te

blijven brengen.

Brabant is bezaaid met 21 postzegel-

gebiedjes Natura2000-gebied die

extreem worden beschermd. Er kan

geen woningbouw plaatsvinden en

bedrijven kunnen zich niet vestigen.

BVNL vindt dat veel te ver gaan. We

moeten Natura2000-gebieden

verminderen en verplaatsen om zo de

stikstofcrisis op te lossen.

Er dient een herijking van de Natura

2000 gebieden te komen.

De versnippering van Natura 2000

gebieden en andere natuur, zorgt

ervoor dat het efficiënt gebruik van de

schaarse ruimte enorm – en onnodig –

beperkt wordt.

Betere indeling maken. De

versplintering wegwerken door

bepaalde gebieden samen te voegen

en andere gebieden weer vrij te geven.

Nederland is te klein om grote

aaneengesloten gebieden te beheren.

Natura 2000 gebieden zijn een

belemmering voor Brabant. Bouwen,

boeren en bedrijvigheid; alles staat op

slot. JA21 wil de Natura 2000-status

van de 14 stikstofgevoelige gebieden

in Brabant herzien. Hier zetten we vol

op in.

Dit is niet mogelijk. Nederland heeft

hiervoor gekozen en Europa houdt ons

hier aan. Lobbyen bij Europa is

verstandig, omdat we ons klem gezet

hebben.

We moeten zuinig zijn op ieder

natuurgebied dat er nog is.

D66 wil de balans terug in Brabant.

Daar hoort een robuuste natuur bij,

waar de Natura 2000-gebieden een

belangrijk onderdeel zijn in het

behouden en versterken van de

biodiversiteit. Zonder natuur geen

landbouw en een op termijn

onbewoonbaar Brabant.

GroenLinks wil onze natuur en

biodiversiteit beschermen. We moeten

snel onze stikstofuitstoot verminderen,

verdroging aanpakken, meer natuur

creëren en onze bestaande

natuurgebieden beter beschermen.

De Natura 2000-gebieden zijn

Europees afgesproken, dus is een

verzoek aan de minister zinloos.

Daarnaast is het volgens de PvdA de

omgekeerde wereld: niet de

natuurgebieden zijn het probleem; de

natuurvervuiling is het probleem.

Lijntjes op de kaart verplaatsen maakt

de lucht niet schoner.

50PLUS wil alle hectares Natura 2000-

gebieden behouden. Soms kan het

beter zijn bepaalde gebieden

efficiënter op elkaar aan te sluiten.

Maar 50PLUS volgt de Habitat-

richtlijn.

Er is al eerder onderzoek gedaan naar

het herzien van de Natura 2000-

gebieden. Dit is niet mogelijk en

daarmee een gepasseerd station. De

provincie moet méér natuur

aanleggen.

CU�SGP wil geen beperking van het

aantal of de omvang van Natura

2000-gebieden. Wij willen er juist

Provinciale Parken van maken. En

indien mogelijk kiezen we voor

uitbreiding. Eerste prioriteit is nu om te

gaan voldoen aan de Natura 2000-

eisen.

Volt ziet dat de Natura 2000-gebieden

samen met de Europese Unie zijn

vastgesteld. Volt ziet de afspraken die

we over deze gebieden hebben

gemaakt als belangrijk onderdeel van

natuurherstel en het herstel van

biodiversiteit in de provincie.
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