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Onderwerp

Minder broeikasgassen uit Brabantse vennen en vijvers
Datum

23 juli 2019
Ons kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

C2248849/4554267
Uw kenmerk

Bij brief van 10 juli 2019, ingekomen op 11 juli 2019, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

A.C.D. (Doesjka) Ertsen

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 83 63

1. Bent u bekend met het onderzoek van de Radboud Universiteit naar de
uitstoot van broeikasgassen door (buurt)vijvers?

Email

dertsen@brabant.nl
Bijlage(n)

Antwoord: Nee, wij waren niet bekend met dit onderzoek.

2. Begrijpen wij het goed dat de subsidieregeling Biodiversiteit en leefgebieden
bedreigde soorten (onderdeel venherstel) alleen is bedoeld voor vennen
(door de natuur ontstaan) en niet voor vijvers (door de mens aangelegd)?
Antwoord: Ja, de subsidieregeling is alleen bedoeld voor vennen met een
natuurlijke oorsprong.

3. Brabant telt ongeveer 600 vennen, driekwart van alle vennen in Nederland.
Is bekend hoeveel broeikasgassen deze vennen uitstoten? Is er in uw ogen
sprake van een probleem?
Antwoord: Nee, het is ons niet bekend wat de uitstoot van broeikassen is
vanuit de vennen in Brabant. Het is dan ook lastig om aan te geven of er
sprake is van een probleem. Een deel van de vennen (60%) is in het
verleden al hersteld, oa door het baggeren van het slib op de bodem en
door het verwijderen van bosopslag op de oevers, waardoor er geen
bladafval meer in het ven terecht kan komen. Hierdoor mag worden
verondersteld dat in de herstelde vennen de uitstoot van broeikasgassen
relatief beperkt is.

-

Datum

4. Is bekend hoeveel (buurt)vijvers er in Brabant zijn en hoeveel

broeikasgassen deze vijvers uitstoten?

23 juli 2019
Ons kenmerk

C2248849/4554267

Antwoord: Nee, dit is niet bekend.
5. Geeft u bij het toekennen van subsidie voor het herstel en behoud van

Brabantse vennen prioriteit aan de vennen die de hoogste uitstoot van
broeikasgassen laten zien?
Antwoord: Nee, de subsidie voor venherstel heeft als doel het bevorderen
van de biodiversiteit in en rondom vennen. Bij het toekennen van subsidie
wordt daarom beoordeeld in hoeverre een project daaraan bijdraagt.
Projecten die het volledig herstel van een ven beogen krijgen de voorkeur
boven projecten die slechts een deel van de knelpunten oplossen. Baggeren
van de sliblaag en herstel van het hydrologisch systeem (zodat het ven zo
lang mogelijk door het jaar heen watervoerend is) leidt vaak tot volledig
herstel. Deze projecten krijgen dus prioriteit. Naar verwachting leidt dit ook
tot vermindering van uitstoot van broeikasgassen.

6. Indien men overgaat tot het schoonmaken van vennen, is het van belang in
welke tijd van het jaar dit gebeurt. Dit om te voorkomen dat door het vallen
van het blad of door maaiwerkzaamheden rondom de vennen alsnog
organisch materiaal in het water terechtkomt. Heeft de provincie bij de
subsidietoekenning voorwaarden opgenomen over de periode waarbinnen
de schoonmaak moet plaatsvinden, om de uitstoot van broeikasgassen ook
naar de toekomst toe te minimaliseren?
Antwoord: Nee, in onze subsidieregeling zijn geen voorwaarden
opgenomen over de periode waarin de maatregelen moeten worden
uitgevoerd. Voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden kan een
ontheffing (soortbescherming) of vergunning (Natura2000) nodig zijn in het
kader van de Wet Natuurbescherming. In de praktijk vinden de
werkzaamheden in vennen altijd plaats in het najaar en de winter, buiten het
broedseizoen van vogels.

7. Deelt u de mening van het CDA dat Brabant door het terugdringen van de
broeikasuitstoot in vennen en vijvers een wezenlijke bijdrage kan leveren
aan het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs?
Antwoord: Het is ons niet bekend welke bijdrage de aanpak van vennen
levert aan het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Wij
hebben echter de verwachting dat venherstel niet alleen bijdraagt aan
biodiversiteitsherstel, maar ook aan het beperken van de uitstoot van
broeikasgassen. Hierdoor voelen wij ons gesterkt in ons beleid. Zie verder
het antwoord op vraag 3.
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Datum

8. Welke maatregelen neemt u om niet alleen de uitstoot van broeikasgassen in
vennen te verminderen, maar ook die in (buurt)vijvers?

23 juli 2019
Ons kenmerk

C2248849/4554267

Antwoord: Het onderhoud en beheer van buurtvijvers is primair een
verantwoordelijkheid van de gemeenten. Wij gaan die taak niet van de
gemeenten overnemen. Dat is ook niet nodig, omdat gemeenten voldoende
mogelijkheden hebben.

9. De oplossing voor de broeikasuitstoot door (stads)vijvers is het
schoonhouden van de vijver en de omgeving. Bewoners en gemeenten
kunnen dit samen doen. Omwonenden kunnen bijvoorbeeld hondenpoep
opruimen, terwijl de gemeente zorgt voor minder of bladhoudende bomen
aan de watergrens. Ziet u mogelijkheden om als provincie lokale initiatieven,
gericht op het schoonhouden van buurtvijvers, te ondersteunen? Bijvoorbeeld
als onderdeel van het provinciale natuur- en/of klimaatbeleid.
Antwoord: Nee, zie antwoord op vraag 5 en 8.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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