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Aan de Raad, 
Inleiding 
De heer Baptist heeft over het onderwerp Cruijslandse beken en kreken en de ecologische hoofdstructuur 
ingesproken in de vergadering van de Commissie ruimte en economie op 9 oktober 2013. In de 
commissie is besloten om het onderwerp op de agenda te plaatsen van de commissievergadering van de 
december 2013. Hierbij wordt nadere informatie aangeboden voor de behandeling van dit agendapunt. 

Initiatief 
Juli 2011 heeft een agrarische ondernemer een verzoek tot het wijzigen van de ecologische 
hoofdstructuur ingediend bij de provincie. De ondernemer heeft gronden in het gebied Cruijslandse 
kreken. Deze gronden behoren tot de nog niet ingerichte ecologische hoofdstructuur. De oppervlakte van 
de relevante gronden betreft 7,18 hectare. De ondernemer stelt voor om op eigen kosten (inrichting en 
beheer) een oppervlakte van 3,28 hectare van deze ecologische hoofdstructuur te realiseren in ruil voor 
het verwijderen van de resterende oppervlakte van 3,9 hectare uit de begrenzing, zodat deze gronden 
kunnen worden benut voor de agrarische bedrijfsvoering. Als gevolg van het initiatief wordt 3,28 hectare 
grond ingericht als natte natuurparel en ecologische verbindingszone. Door de herbegrenzing wordt de 
aanwezige overbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur (oppervlakte van 3,9 hectare) ter plaatse 
verwijderd. De provincie acht de herbegrenzing (ecologisch) verantwoord. 

Bevoegd gezag 
De provincie is het bevoegd gezag voor het wijzigen van de begrenzing van de ecologische 
hoofdstructuur. De provincie beoordeelt de ecologische aspecten verbonden aan het voorstel. De ontwerp 
wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur in de Cruijslandse kreken heeft ter inzage 
gelegen. Stichting Sirene en de Brabantse Milieufederatie hebben een zienswijze ingediend. 

Op 10 september 2013 hebben Gedeputeerde Staten besloten om Provinciale Staten een voorstel aan te 
bieden om medewerking te verlenen aan de wijziging van de begrenzing van de ecologische 
hoofdstructuur. 

1 november 2013 hebben Provinciale Staten besloten om in te stemmen met de herbegrenzing van de 
ecologische hoofdstructuur van de Cruijslandse kreken. De herbegrenzing past binnen het provinciale 
beleid voor de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Een agrariër staat in voor de realisatie en het 
beheer van een gedeelte ecologische hoofdstructuur. De bijbehorende kosten zijn voor deze agrariër. 
Grond die nog niet als ecologische hoofdstructuur is ingericht wordt nu wel als zodanig ingericht. 
Bovendien wordt een stuk overbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur verwijderd. In de provincie 
is nog sprake van een overbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur van enkele honderden 
hectares. 



Steun voor het initiatief 
Gebiedscommissie Brabantse Delta 
Het onderwerp is eind 2011 op de agenda van de Gebiedscommissie Brabantse Delta geplaatst. De 
gebiedscommissie is halverwege 2012 opgeheven. Meerdere malen is het onderwerp besproken binnen 
de gebiedscommissie. De gebiedscommissie heeft een advies afgegeven aan Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant. De gebiedscommissie heeft geen unaniem advies kunnen opstellen over het initiatief. De 
meerderheid van de commissie (waaronder het waterschap, de ZLTO en gemeenten) geeft een positief 
advies. De Brabantse Milieufederatie (mede de heer Baptist) is tegen de realisatie van het initiatief. Het 
Brabants Landschap verzoekt om het initiatief op punten aan te passen. Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Steenbergen heeft op 1 mei 2012 besloten om in het kader van het advies 
van de gebiedscommissie geen standpunt in te nemen over het initiatief. Het college heeft aangegeven 
het onherroepelijke besluit van het bevoegde gezag te volgen. 

Gebiedsontwikkelinq Waterpoort 
Na het opheffen van de gebiedscommissie is het onderwerp op de agenda gekomen van de 
gebiedsontwikkeling Waterpoort. Natuurontwikkeling, ook in het gebied Cruijslandse kreken, staat op de 
agenda. Waterschap, provincie en gemeente werken samen aan de realisatie van beek- en kreekherstel 
in de Cruijslandse kreken. Door de invulling van particuliere initiatieven kan er ook een bijdrage aan de 
natuurontwikkeling worden geleverd. Eveneens wordt er in het gebied natuur gerealiseerd in het kader 
van de natuurcompensatie rijksweg A4. 

Besluit college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2013 besloten (openbaar besluit) om 
Gedeputeerde Staten te verzoeken om medewerking te verlenen aan de wijziging van de ecologische 
hoofdstructuur voor het initiatief. Eveneens is besloten om het gemeentelijke planologische regime af te 
stemmen op de gewijzigde ecologische hoofdstructuur. 

Het initiatief betreft het realiseren van natuur in de Cruijslandse kreken door en voor rekening van een 
agrarische ondernemer. Het bevoegd gezag (provincie) heeft onderbouwd dat de herbegrenzing en 
realisatie van de natuur ecologisch verantwoord is. De realisatie van de natuur door een ondernemer past 
binnen de uitwerking van de gemeentelijke beleidskaders. 

Bovenstaand collegebesluit is genomen op verzoek van provincie, omdat een verzoek van de gemeente 
tot wijziging van de verordening ruimte bijdraagt aan de ontwikkeling van het initiatief. 

Het onderdeel van het besluit om het gemeentelijke planologische regime af te stemmen op de gewijzigde 
ecologische hoofdstructuur is in lijn met de verordening ruimte. In de verordening ruimte is bepaald dat 
een wijziging van de provinciale ecologische hoofdstructuur moet worden doorgevoerd in de 
gemeentelijke bestemmingsplannen. 

Financiering realisatie ecologische hoofdstructuur 
De financiële middelen van de overheid (provincie, waterschap, gemeente) voor het inrichten van de 
ecologische hoofdstructuur (waaronder ecologische verbindingszones en natte natuurparels) zijn 
afgenomen. 

De deelname van de gemeente aan de realisatie van natuurontwikkeling wordt betaald uit het fonds 
bijdrage ruimtelijke ontwikkeling. Dit fonds wordt gevoed door ruimtelijke ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld het Agro en Food Cluster Nieuw-Prinsenland, woningbouwontwikkeling en de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen. Realiseert een particulier natuur, dan houdt de gemeente financiële middelen uit 
het fonds over voor andere projecten. 
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Particuliere initiatieven kunnen bijdragen aan de gewenste realisatie van de ecologische hoofdstructuur. 
Particuliere initiatieven kunnen de overheidsprojecten tot het realiseren van de ecologische 
hoofdstructuur tevens versterken. 

Beleid 
Voor het initiatief zijn meerdere beleidskaders relevant. Als gevolg van het initiatief wordt een gedeelte 
van de ecologische hoofdstructuur (natte natuurparel I ecologische verbindingszone) ingericht. De kosten 
komen voor rekening van de in initiatiefnemer. 

Het initiatief past binnen de volgende beleidskaders: 
gemeentel i jke ruimteli jke structuurvisie (vastgesteld door de gemeenteraad in mei 2012). In 
het gebied rondom de Cruijslandse kreken staan zowel de landbouwsector als het behoud 
en versterken van het groene karakter voorop. De gemeente werkt samen met het 
waterschap aan de invulling van het beek- en kreekherstel (invull ing ecologische 
verbindingszones). Ook vindt er natuurcompensatie voor de ri jksweg A4 plaats in het 
gebied. Het particuliere initiatief tot inrichting van een gedeelte van de ecologische 
hoofdstructuur is een aanvull ing op deze trajecten; 
gebiedssamenwerkingen Waterpoort en Brabantse Wal (Landschappen van allure). In het 
kader van deze trajecten is mede aandacht voor de realisatie van natuur in de Cruijslandse 
kreken. Deze trajecten zijn nadere uitwerkingen van de provinciale ruimteli jke 
structuurvisie; 
de transitie van stad en platteland, een nieuwe koers (vastgesteld door Provinciale Staten 
op 9 december 2011). In dit document wordt verwezen naar een nieuwe aanpak voor de 
ecologische hoofdstructuur, waaronder de herijking van de ecologische hoofdstructuur. Niet 
enkel de overheid, maar ook particulieren kunnen een bijdrage leveren aan de realisatie 
van de ecologische hoofdstructuur; 
Brabant: uitnodigend groen ( vastgesteld door Provinciale Staten op 21 september 2012). In 
dit document wordt ingegaan op het beleid voor natuur en landschap. Particulieren en 
bedrijven kunnen ook een bijdrage leveren aan de realisatie van de ecologische 
hoofdstructuur. 

Afwijzen verzoeken tot handhavend optreden 
Stichting Sirene (mede de heer Baptist) heeft sinds februari 2012 drie verzoeken tot handhavend 
optreden ingediend met betrekking tot het initiatief in de Cruijslandse kreken. Een gedeelte van de 
gronden behorende tot het initiatief zijn in gebruik genomen als akkerbouwgrond. De verzoeken tot 
handhavend optreden zijn afgewezen door het college van burgemeester en wethouders. Het laatste 
besluit tot het afwijzen van het verzoek tot handhavend optreden is op 23 september 2013 verstuurd. De 
wettelijke mogelijkheden van bezwaar en/of beroep zijn van toepassing op dit besluit. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris. Ą de burgemeester, ae secretaris, 

m ï 
leloux 

I 

mr. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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