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Bij brief van 30 januari 2023, ingekomen op 31 januari 2023, heeft u  

namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

1. De stadsvogelbalans laat zien dat tussen 2007 en 2021 er bij 
huizenbroeders, park- en tuinvogels en struikvogels per jaar een forse 
achteruitgang is. Zoals bij staartmezen, merels, gierzwaluwen en huismussen. 
Heeft het College ook specifieke informatie over de achteruitgang van deze 
en andere soorten in Brabant? Zo ja, kan het College aangeven met welke 
soorten het slecht gaat in Brabant (in het stedelijk gebied) en wat de 
(gemiddelde) jaarlijkse achteruitgang is?  
Antwoord: Nee, omdat de provincie zelf geen specifieke natuurmonitoring 

uitvoert in stedelijk gebied, in tegenstelling tot het agrarisch gebied (onder 

andere boerenlandvogels). Wel is veel data beschikbaar uit andere bronnen, 

wat samenkomt in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Op basis 

van deze gegevens worden trends berekend, die ook gepresenteerd worden 

in het door u aangehaalde SOVON-rapport. Wij beschikken niet over 

specifieke trends voor vogelpopulaties in Brabants stedelijk gebied, maar 

hebben geen reden om te veronderstellen dat deze substantieel zouden 

afwijken van de landelijke trends. 
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2. In de stadsvogelbalans zijn een aantal oorzaken aangegeven voor de 
achteruitgang. Bij sommige soorten kan er een ziekte zijn, zoals bij de merel, 
maar veelal zijn er andere, menselijke oorzaken zoals afname van struiken en 
heggen in tuinen en parken en woningrenovatie/isolatie zonder vervangende 
nestmogelijkheden. Herkent het College deze oorzaken?  
Antwoord: Ja, wij herkennen deze oorzaken. 

 

3. Welke mogelijkheden ziet het College om de achtergang van typische 
stadsvogels in Brabant tegen te gaan? 
Antwoord: Wij zien een aantal mogelijkheden. Ten eerste stimuleren wij 

gemeenten en andere partijen om meer te doen voor vogels van het stedelijk 

gebied. We bieden daar ondersteuning bij in de vorm van subsidie vanuit het 

leefgebiedenbeleid, een en ander conform de eerder aangenomen motie 

(M91-2019 Stadvogels1) daartoe. Daarnaast stimuleren wij vergroening van 

het stedelijk gebied met en door burgers o.a. met het project ‘Schoolpleinen 

van de toekomst’ (groene schoolpleinen) en subsidies voor kleine 

groen/blauwe burgerinitiatieven. Belangrijke partners zijn daarbij de 

gemeenten, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals 

IVN. 

 

Voorts stimuleren wij gemeenten en woningbouwcorporaties om proactief en 

gebiedsgericht soortenmanagementplannen op te stellen voor het behoud en 

ter versterking van soorten in gebouwd gebied, zoals huismussen en 

gierzwaluwen. Daarmee verbinden we de biodiversiteitsopgave met andere 

maatschappelijke opgaven zoals de verduurzaming van woningen in het 

kader van de energietransitie en de woningbouwopgave. Dit jaar gaan wij 

onze inspanningen op dat punt een extra stimulans geven, door daarvoor een 

subsidieregeling open te stellen met behulp van de rijksmiddelen die hiervoor 

beschikbaar komen.  

Verder wordt in samenwerking met de Wageningen University & Research 

gezocht naar een manier om corporaties te verleiden hun openbaar bezit te 

vergroenen en in tweede instantie ook hun huurders tot vergroening van hun 

tuin te verleiden. Juist in sterk versteende gebieden hebben de corporaties een 

groot bezit. 

 

Tenslotte is in het onlangs vastgestelde nieuwe Beleidskader Natuur 

nadrukkelijk opgenomen dat de samenleving als geheel meer natuurinclusief 

moet worden. Onderdeel van de acties die in dat kader worden voorzien is 

gemeenten te stimuleren om integrale visies op te stellen voor natuurinclusief 

ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en beheren en het bevorderen van 

burgerparticipatie. De provincie zal hierbij vooral inzetten op inspireren, 

kennis delen. 

 

                                                
1 https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/db5e9469-3017-49ea-9ead-
12cde84f1c58  
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4. Eerder heeft het College vanwege een aangenomen motie in 2019 extra 
inzet gepleegd voor de stadsvogels, zoals in de subsidieregeling natuur2.  
Is zij bereid om te onderzoeken met partners zoals Brabantse gemeenten, 
Zoogdiervereniging en Vogelbescherming Nederland wat op korte termijn 
extra nodig is om verdere achteruitgang te voorkomen? 
Antwoord: Ja, later dit jaar gaan we het leefgebiedenbeleid herijken.  

Dat doen we in goede samenspraak met de diverse soortenorganisaties met als 

doel de beschikbare middelen daarvoor zo effectief mogelijk in te zetten voor 

maatregelen. De middelen zijn echter beperkt zodat succes vooral ook zal 

afhangen van de mate waarin gemeenten hierin ook zelf verantwoordelijkheid 

nemen.  

 

5. Hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen motie ‘Benutten kansen 
Duurzaam en Toekomstgericht Bouwen’ 3, waarin wordt gevraagd in 
bouwprojecten voorwaarden te stellen voor duurzaam en natuurinclusief 
bouwen? Welke overleggen zijn er geweest met gemeenten, en heeft dit geleid 
tot aanvullende acties?  
Antwoord: De provincie is direct betrokken bij de gebiedsontwikkeling 

EindhovenXK/Fellenoord (Eindhoven) en 't Zoet (Breda) en heeft circulair en 

biobased bouwen ingebracht. Voor de gebiedsontwikkeling Eindhoven XL/ 

Fellenoord is in de gebiedspaspoorten circulair en biobased bouwen geborgd. 

In gebiedsontwikkeling 't Zoet wordt circulair & biobased bouwen 

meegenomen in het Toekomstsperspectief. 

Interactie met gemeente heeft plaatsgevonden via het trainingsprogramma 

Circulair opdrachtgeverschap gemeenten. Daarnaast is op initiatief van 

provincie het netwerk Brabantse Aanpak Circulair Bouwen opgezet waar naast 

stakeholders uit de bouwketen ook verschillende gemeenten in deelnemen. Dit 

heeft geleid tot ondertekening (o.a. Breda, Tilburg, Eindhoven) van het 

Manifest Brabantse Aanpak Circulair Bouwen dat uitgaat van klimaatdoelen 

zoals het beperken van de tempratuurstijging tot maximaal 1,5 graden Celsius 

en grondstoffenreductie. 

Natuurinclusief wordt in algemene zin meegenomen. Belangrijk aandachtspunt 

hierbij is daarom dat motie M60-2022 onzerzijds vooral is geïnterpreteerd in 

relatie tot circulair bouwen en niet (ook) tot natuurinclusief bouwen waarbij 

rekening wordt gehouden met gebouw bewonende soorten. 

 

  

                                                
2 https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/db5e9469-3017-49ea-9ead-
12cde84f1c58 
3 https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/38fcb26b-a446-497f-8c04-
7fc528077d0a 
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6. Sovon heeft ook een aantal aanbevelingen tot vervolgonderzoek, zoals 
naar de impact van katten en het effect van chemische bestrijdingsmiddelen 
op vogelpopulaties. Ook adviseert Sovon de ontwikkeling (toe- of afname van 
groen) in stedelijk gebied te monitoren. Zijn er op dit moment al acties bij de 
Brabantse gemeenten die hier meer zicht op geven?  
Antwoord: Er is van meerdere gemeenten bekend dat men actief aan de slag 

is met de vergroening van stedelijk gebied, hetgeen vaak ook een worsteling 

is in relatie tot andere ruimtelijke opgaven. Verder hebben we daar op dit 

moment geen zicht op. 

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit, 

namens deze, 

 
 

N. Wester MSc, 

programmamanager Natuur 

 

(Deze brief is, na vaststelling door het college, digitaal door de verantwoordelijk 

programmamanager ondertekend) 
 
 

 




