Memo van de gedeputeerde
drs. J.J.C. van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
Onderwerp

Datum

Toezegging informatie over deelname aan Ondernemend Natuurnetwerk Brabant

24 mei 2017
Documentnummer
C2208544/4192456
Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren over de vraag van de VVD die is gesteld
in het kader van de Perspectiefnota 2017 (Statenvoorstel 19/17) over deelname
aan het Ondernemend Natuurnetwerk.
Gevraagd is naar aantallen ondernemers die deelnemen in het Ondernemend
Natuurnetwerk, inclusief de achtergrond van deze ondernemers. Ook is gevraagd
naar de status van de aanvragen.

Kopie aan

Erik van Herk; Karin
Horck; Anne Tulkens
Van

Drs. J.J.C. van den Hout
Telefoon

(073) 681 26 54

Ik informeer u als volgt.

Email

jvdhout@brabant.nl
Bijlage(n)
Het instrument Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB) is afgelopen jaar
-verder geconcretiseerd. Hierdoor is het voor subsidieaanvragers die grond willen
omzetten naar natuur, aantrekkelijk geworden om mee te doen aan de realisatie van het
Natuurnetwerk Brabant.
Geïnteresseerden leggen over het algemeen hun initiatief of plan voor toepassing van het instrument
ONNB eerst voor aan de Werkeenheid van de Manifestpartners. Wanneer het plan met hulp van de
Werkeenheid voldoende is uitgekristalliseerd en/of voldoet aan de subsidievereisten wordt het ter
subsidiering ingediend bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

•

•

Bij het GOB zijn tot op heden 8 subsidieaanvragen ONNB ingediend, waarvan:
o 2 agrarische ondernemers
o 6 particulieren
Bovenop de 8 bij het GOB ingediende aanvragen, zijn bij de Werkeenheid momenteel 25
plannen voor toepassing van ONNB in beeld, waarvan van:
o 15 agrarische ondernemers
o 5 particulieren
o 5 (semi-)overheden.

De status van de 8 bij het GOB ingediende subsidieaanvragen is als volgt:
• Op 4 aanvragen is door het GOB een subsidieverleningsbeschikking afgegeven.
• De overige 4 aanvragen zijn in behandeling bij het GOB.

Met vriendelijke groet,
drs. J.C.C. van den Hout,
gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
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