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Spreektekst1 Jürgen Stoop – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant  

Debat over het provinciaal inpassingsplan “Oude Strijper Aa” 

(13-12-2019) – 1ste termijn 

 

Voorzitter, 

 

Het is bijzonder om op de laatste Statendag van het jaar mijn maiden speech te mogen houden. 

Met als aandachtsgebieden water, natuur en de aanpak stikstof, komen al deze terreinen in het 

provinciaal inpassingsplan “Herinrichting Oude Strijper Aa” bij elkaar.  

 

De Strijper Aa is namelijk onderdeel van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De 

Plateaux. Een gebied van in totaal 4.356 ha groot. Het gebied de Oude Strijper is waterrijk gebied 

en krijgt met dit inpassingsplan een echte natuurbestemming.  

 

Omdat dit terrein voor mij nieuw is, ben ik in het beheerplan Leenderbos, Groote Heide & De 

Plateaux gedoken. Voor mij is duidelijk geworden dat een Natura 2000-gebied bestaat uit 

uiteenlopende habitattypen, waar velerlei vogels hun leefruimte vinden. Uit de beantwoording van 

de technische vragen die de CDA-fractie samen met de VVD-fractie heeft ingediend, is duidelijk 

geworden dat er twee habitattypen relevant zijn voor het gebied Oude Strijper Aa: veenbossen en 

bossen op alluviale grond. Habitattypen die passen bij een gebied met veel water.   

 

Uit het beheerplan van dit Natura 2000-gebied blijkt ook dat het stikstofprobleem, de 

depositieruimte en de verwachte daling van de depositieruimte binnen het gebied erg verschillend 

is. Zo is er in de Oude Strijper Aa geen stikstofprobleem, heeft dit gebied de maximaal mogelijke 

depositieruimte en is er in dit gebied een naar verwachting grote stikstofreductie. Voor dit 

natuurgebied speelt de stikstofproblematiek in ieder geval niet.  

 

Wij vragen de gedeputeerde nadrukkelijk bij de gebiedsgerichte aanpak omtrent de 

stikstofaanpak rekening te houden met de diversiteit die er binnen een Natura 2000-gebied is en 

niet de buitengrenzen van de Natura 2000-gebieden als grens te hanteren. Het vraagt ook om en 

kritische blik of elk natuurgebied onderdeel moet uitmaken van een Natura 2000-gebied. Het 

CDA heeft bij het gebied de Oude Strijper Aa daarover wel vraagtekens. Het CDA zal zich de 

komende maanden in ieder geval extra gaan verdiepen in de andere beheerplannen van de 

Brabantse Natura 2000-gebieden om de gebiedsgerichte aanpak kritisch te kunnen volgen. 

 

Een natuurgebied kan bijdragen aan het uitbreiden van het Natuurnetwerk Brabant, zonder dat 

het deel uitmaakt van een Natura 2000-gebied. Het doel van een Natura 2000-gebied is het 

beschermen van habitattypen en vogels. In het beheerplan is bijvoorbeeld terug te vinden dat 

vernatting van een gebied ook kan leiden tot bedreiging van het gebied waar bepaalde dieren 

leven en planten groeien. Daar dient goede aandacht voor te zijn. Het is niet terug te vinden of 

hiervan bij het gebied Ouder Strijper Aa sprake is.   
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Een problematiek die ook voor onze provincie speelt, is de kwaliteit van het water dat vanuit 

België Noord-Brabant binnenstroomt. In het beheerplan is aangegeven dat het water dat via het 

oppervlaktewater vanuit België onze provincie binnenstroomt, vervuild kan zijn en stikstof bevat. 

Er is sprake van lozingen vanuit de RWZI’s in België, die van invloed zijn op de waterstromen in 

Noord-Brabant. Lozingen van RWZI’s en riooloverstorten in Nederland en België vormen een 

knelpunt dat niet direct in het kader van dit beheerplan kan worden opgelost. Het CDA vraagt de 

gedeputeerde om hierover nadrukkelijk in overleg te blijven met onze zuiderburen.  

 

Overigens zal het CDA dit provinciaal inpassingsplan wel steunen. Dit is ook in overeenstemming 

met de zienswijzen, waaruit geen bezwaren naar voren zijn gekomen. De antwoorden van uw 

college zijn helder en kunnen wij onderschrijven. Het provinciaal inpassingsplan is erop gericht de 

natuur in het gebied van de Oude Strijper Aa te herstellen. In dit gebied gaat het er voornamelijk 

om de waterkwantiteit en waterkwaliteit te verbeteren.  

 

Het draagt bij aan vernatting, hetgeen tijdens twee zomers met extreme warmte en droogte heel 

belangrijk is. Het CDA gaat ervan uit dat een betere doorstroming van dit gebied zorgt voor 

ontzuring van het grondwater en het terugdringen van de zinkconcentraties die vijf tot tien maal 

de saneringsnorm overschrijden. Wij horen graag van de gedeputeerde dat dit het geval is.  

 

Dit provinciaal inpassingsplan is onlosmakelijk verbonden met het PPWW over dit gebied van 

Waterschap De Dommel. Alle benodigde maatregelen voor dit gebied betreffen de 

waterhuishouding. Het pakket aan maatregelen dat in het PPWW is beschreven, ziet er gedegen 

uit. Het CDA zal de uitvoering van deze maatregelen en de effecten die dit heeft op dit gebied 

nadrukkelijk blijven volgen. 

 

Dit was mijn bijdrage in eerste termijn. 

 


