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Ruimtelijke Ontwikkeling 
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Bijlage M Tracébesluit A4, 
Natuurcompensatieplan 

GB/De lokale partij 
De heer M. Remery 

onderwerp technische raadsvragen 
natuurcompensatie A4 

Geachte heer Remery, 

Recentelijk heeft u de volgende technische raadsvragen gesteld: 

1. Heeft de gemeente Steenbergen invloed op het aanwijzen van de locaties voor 
natuurcompensatie? 
2. Welke zoeklocaties zijn nu vernoemd? 
3. In hoeverre staan deze vast en/of is hier nog wisseling in mogelijk? 
4. Aan welke criteria dienen deze locaties te voldoen? 
5. Stand van zaken? 

VERZONDEN 
Steenbergen, 10 januari 2012 

19 JAN. 2012 

Antwoorden: 
1. De zoekgebieden zijn in een eerder stadium bepaald. De bepaling van de zoekgebieden 

is door Rijkswaterstaat afgestemd met de provincie als bevoegd gezag. 
2. De locaties van de zoekgebieden zijn opgenomen in het tracébesluit A4 Dinteloord-

Bergen op Zoom gedeelte Steenbergen (zie bijgevoegde bijlage M Tracébesluit, 
Natuurcompensatieplan A4 Steenbergen). 

3. De zoekgebieden zijn opgenomen in het Tracébesluit. De verwerving van de gronden 
gebeurt op minnelijke basis. Indien blijkt dat niet alle benodigde gronden in het 
zoekgebied verworven kunnen worden zal gekeken worden naar andere opties. 

4. De criteria zijn opgenomen in bijlage M van het Tracébesluit Dinteloord- Bergen op 
Zoom gedeelte Steenbergen zijnde; 

Bij voorkeur in de GHS (Groene Hoofd Structuur=gebied destijds aangewezen 
door de provincie waar natuurontwikkeling wenselijk is) 
Compensatie in de EHS (Ecologische Hoofd Structuur = gebied door het rijk 
aangewezen voor natuurontwikkeling dat kleiner is dan de GHS) is niet 
toegestaan, met uitzondering van beheersgebieden (mits oppervlakte elders 
wordt begrensd) en aansluitend op bestaande of nog te realiseren EVZ 
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(Ecologische verbindingszone = zone waarbij verschillende natuurgebieden 
worden verbonden. Een EVZ maakt onderdeel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur) 
Bij voorkeur aansluitend op bestaande bos- en natuur- en landschapswaarden 
buiten de EHS 
Bij voorkeur zo dicht mogelijke bij de ingreep. 
Bij voorkeur in vergelijkbare abiotische omstandigheden (bodem, grondwater, 
bodem, hoogte). 

5. Dienst Landelijk Gebied (DLG) realiseert de natuurcompensatie voor RWS en DLG loopt 
van 2008 tot en met 2013. De compensatiegronden worden na inrichting overgedragen 
aan natuurorganisaties (Brabants landschap en Staatsbosbeheer). 

In het voorjaar van 2012 wordt er in het zoekgebied of in de directe nabijheid 4,9 ha 
"Noordelijke Lantaarn" en 9,41 ha "Moerstraatseweg" als natuurcompensatie ingericht. 
De komende maanden wordt er nog 8,5 ha in het zoekgebied verder uitgewerkt door o.a 
grondruiling. De inrichting zal plaatsvinden in het najaar 2012. 

Bij de Kruislandse Kreken is voor 5,9 ha natuurcompensatie aansluiting gezocht bij een 
project van het Waterschap Brabantse Delta. Hierover heeft afstemming plaats
gevonden met de provincie. 

In het voorjaar 2011 is een kavel "Tegen de Zoom" van 3,9 ha ingericht als 
natuurcompensatie. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
De secretaris, de burgèmeester, De secretaris, 
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