
 

 

 

 

 

 

 
‘s-Hertogenbosch, 10 juli 2019 

 
Aan het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
  
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: minder broeikasgassen uit Brabantse vennen en vijvers 
   
Geacht college,  
 
Vorige maand kondigde de provincie Noord-Brabant op haar website een subsidieregeling aan voor initiatieven 
die zijn gericht op het behoud en/of het herstel van vennen.1 Hiervoor is 1 miljoen euro beschikbaar. 
 
Eerder dit jaar berichtte dagblad Trouw over een onderzoek van de Radboud Universiteit naar de uitstoot van 
broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4), door (buurt)vijvers.2 De onderzoekers schatten 
deze uitstoot gelijk aan die van ongeveer 200.000 auto’s per jaar. De oorzaak zit in het organisch materiaal dat op 
de bodem van ondiep water vergaat. In het onderzoek staat ook welke mogelijkheden er zijn om deze 
problematiek te verminderen. Bijvoorbeeld door te baggeren, te sturen op de watervegetatie (waterplanten) en de 
visstand, of door over te gaan tot het voedselarm maken van de bodem en verbrakking. 
 
Brabant heeft zich geconformeerd aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het CDA denkt dat 
Brabant door het terugdringen van de broeikasuitstoot in vennen en vijvers een wezenlijke bijdrage kan leveren 
aan het halen van deze klimaatdoelstellingen. Wij hebben daarom voor u de volgende vragen: 
 
1. Bent u bekend met het onderzoek van de Radboud Universiteit naar de uitstoot van broeikasgassen door 

(buurt)vijvers? 
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)? 

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? 

4. Is bekend hoeveel (buurt)vijvers er in Brabant zijn en hoeveel broeikasgassen deze vijvers uitstoten? 
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? 
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? 

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? 

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

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.  

 
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CDA-fractie, 
 
Jürgen Stoop 

                                                
1 Zie https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/juni/provincie-houdt-aandacht-voor-brabantse-vennen.  
2 Zie https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/nederlandse-buurtvijvers-stoten-evenveel-broeikasgas-uit-als-
tweehonderdduizend-auto-s~b3e44c7e/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F.  


