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Bij brief van 16 april 2021, ingekomen op 16 april 2021, heeft u namens de 

GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van deze 
(nachtelijke) militaire oefening in het Brabants Natura 2000-gebied? 
Antwoord: Nee. Dat was ook niet nodig omdat de oefening niet in het Natura 

2000 gebied Regte Heide & Riels Laag plaatsvond. 

 

2. Is er overleg geweest met de minister van Defensie over deze militaire 
oefening? Zo ja, wat is hieruit gekomen en wat was de positie van het 
college? Zijn er ook nog andere gebieden, die minder kwetsbaar zijn, 
overwogen? 
Antwoord: Nee, zie antwoord op vraag 1. 

 

3. Wat zijn de gevolgen op de natuur van deze nachtelijke oefening? Wat is 
de extra stikstofdepositie van deze oefening op het gebied? Vindt die 
depositie plaats op stikstofoverbelaste habitats? 
Antwoord: Deze oefening heeft geen gevolgen voor de natuur gehad. Er is 

tijdens deze oefening slechts een keer over het gebied heengevlogen, 

namelijk op maandag 19 april in de middagwave (14.30-17.30 uur), boven 

de minimale vlieghoogte. 
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4. In het beheerplan van de Regte Heide wordt aangegeven dat in het gebied 
onder andere roodborsttapuiten, boomleeuweriken en veldleeuweriken 
voorkomen. In het beheerplan wordt gesteld ‘dat de achteruitgang van de 
aantallen tapuiten gestopt dient te worden’[2]. Welke invloed heeft deze 
oefening (geluidverstoring, lichthinder en het droppen van parachutisten in het 
gebied) op vogels? 
Antwoord: De Defensie Paraschool (DPS) gebruikt de Regte Heide voor het 

oefenen van sprongen bij duisternis. Het gaat hierbij om 15-22 para’s per 

nacht die op een vaste landingsplaats worden gedropt en te voet het terrein 

verlaten.  Dit is onder andere gebeurd op 13, 14 en 15 april jl, dit is geen 

onderdeel van de oefening Orange Bull. De verstoring die dit voor 

broedvogels oplevert is minimaal, hetgeen werd bevestigd door het Brabants 

Landschap. De Regte Heide is overigens niet aangewezen als 

Vogelrichtlijngebied met een instandhoudingsdoelstelling voor bepaalde 

vogelsoorten. Daarom is het niet noodzakelijk om anders met dergelijke 

verstoring om te gaan dan bij andere natuurgebieden in Noord-Brabant.   

 

5.  Is het antwoord op vraag 4 te staven met ecologisch onderzoek? 
Antwoord: Nee. Niet-permanente verstoringen door geluid of aanwezigheid 

van personen of voertuigen leiden volgens experts hooguit tot een tijdelijke 

verstoring en niet tot negatieve effecten voor broedvogels. 

 

6. Voor hoeveel geluidhinder (in dB(A)) zorgt de oefening en voor hoe lang? 
Antwoord: Dat is niet bekend. Zie verder het antwoord op vraag 3. Door het 

vliegen boven de minimale vlieghoogte is de geluidshinder niet groter dan bij 

andere vliegtuigen of helikopters. 

 

7. Hoeveel lichthinder is te verwachten (na zonsondergang)? 
Antwoord: Tijdens de oefening Orange Bull is er ’s nachts geen activiteit in het 

Natura 2000 gebied Regte Heide geweest. 

 

8. Hoeveel parachutisten lopen door het gebied bij de oefening? 
Antwoord: Tijdens de oefening Orange Bull zijn er geen parachutisten in het 

gebied geland. Zie verder het antwoord op vraag 4. 

 

9. Wil het college zich inspannen om in het vervolg te voorkomen dat militaire 
oefeningen in Natura 2000-gebieden plaatsvinden? Zo ja, welke acties gaat 
ze daartoe ondernemen? 
Antwoord: Nee. Dat is een bevoegdheid van het ministerie van LNV. 

 

10. In het beheerplan van de Regte Heide staat dat er alleen buiten het 
broedseizoen (in een klein vast gebied) oefeningen mogen worden gedaan 
met parachutisten. Waarom wordt dit nu wel in het broedseizoen gedaan? 
Antwoord: In april is een deel van de broedvogels inderdaad al aan het 

broedseizoen begonnen en verstoring van broedvogels is vergunningplichtig 
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onder de Wet Natuurbescherming. Het verlenen van ontheffingen voor 

oefeningen van Defensie is een bevoegdheid van het ministerie van LNV. 

In dit geval vond de oefening echter niet in het Natura 2000 gebied Regte 

Heide & Riels Laag plaats en ging het niet om het in het beheerplan genoemd 

oefenen met parachutisten in het donker (zie verder beantwoording vraag 1, 

3 en 4).  

 

 

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit, 

namens deze, 

 
 

ing. H.J. van Herk, 

programmamanager Natuur 

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door 

de verantwoordelijk programmamanager ondertekend) 

 
 

 


