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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De POP3-openstelling op 13 november 2017 voor Natuur en Biodiversiteit met
een totaalbedrag van 12,24 mln euro.

Aanleiding
Met POP3 (3e EU Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020) versterkt de
provincie Noord-Brabant haar beleid op het vlak van de landbouw, agrofood,
natuur, milieu, water en plattelandsontwikkeling door verdubbeling van haar
eigen middelen en die van de waterschappen met 50% Europese financiering.
De laatste stand van zaken hierover hebben wij gerapporteerd in de
statenmededeling 2e rapportage POP3. Met de voorliggende openstelling geven
we hieraan invulling voor de beleidsthema’s Natuur en Biodiversiteit.
Bevoegdheid
GS zijn bevoegd de POP3-subsidieregeling voor Brabant met de voorgestelde
openstellingen vast te stellen en PS hierover te informeren. De daarvoor
benodigde voorwaarden zijn geregeld met eerdere GS-besluiten (zie
statenmededeling van 7 september 2015).

Kernboodschap

1. Met deze openstelling vergroten we de kans dat Brabant tijdig voldoet aan
de verplichtingen die Nederland is aangegaan met betrekking tot Natura
2000 en de Kaderrichtlijn Water.
Er is een bedrag van 12,24 mln. subsidie beschikbaar gesteld die is verdeeld
over twee soorten maatregelen:
9,00 mln euro voor PAS-herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden;

-

3,24 mln euro voor maatregelen om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water
en om de gevolgen van stikstofdepositie op vennen weg te nemen.
De subsidieregeling wordt opengesteld van 13 november 2017 tot en met 19
januari 2018 en is bedoeld voor natuurterreinbeheerders en andere
grondeigenaren zoals landbouwers, en waterschappen.
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2. De investeringen in PAS-herstelmaatregelen dragen ertoe bij dat Brabant
tijdig aan de PAS-afspraken voldoet.
Het gaat om een nationale afspraak (12 provincies en 3 ministeries) om de
stikstofuitstoot te verminderen en de natuur in stikstofgevoelige Natura2000gebieden te herstellen. Het betreft maatregelen zoals afplaggen, verwijderen
opslag van groen, bosomvorming, bekalken, sloten dempen en andere
hydrologische maatregelen om de weerbaarheid van de natuur te vergroten
tegen stikstofdepositie. Met deze openstelling dagen we eigenaren en
beheerders van Natura2000-gebieden uit om aan de slag te gaan, zodat het
risico afneemt dat we voortijdig moeten stoppen met het uitgeven van
ontwikkelruimte voor landbouw, verkeer of industrie.

3. Met de investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur of
biodiversiteit geven we uitvoering aan ons Provinciaal Milieu- en Waterplan
2016-2021.
Het gaat om maatregelen op het gebied van beekherstel, verdrogingsbestrijding
en venherstel, zoals het ecologisch inrichten en vis-passeer-baar maken van
beken, het dempen van sloten in natuurgebieden en het baggeren van vennen.
Dit is van groot belang vor het ecologische herstel van beken, vennen en natte
natuurparels.
Consequenties

1. Deze openstelling zorgt voor projecten die bijdragen aan ecologisch herstel
van Natura2000-gebieden, KRW-waterlichamen, natte natuurparels en
vennen. En voor projecten die de weerbaarheid van Natura2000-soorten
en-habitats tegen nieuwe stikstofdepositie vanuit de landbouw vergroten.
Europese en internationale zaken
POP3 is één van de Europese programma’s waarin de provincie een belangrijke
rol vervult. De andere zijn het OP-Zuid (gericht op kennis, innovatie en MKB) en
Interreg (internationale projectmatige samenwerking op meerdere thema’s).
Communicatie
Er wordt tijdig en actief gecommuniceerd naar de doelgroepen waarvoor de
openstelling bedoeld is. Dit om voldoende kwalitatief hoogwaardige
projectaanvragen te krijgen. Daarnaast wordt er gecommuniceerd naar de
doelgroepen door Stimulus Programma-management (via www.stimulus.nl) waar
aanvragers ook terecht kunnen voor vragen en het indienen van hun aanvraag.
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Vervolg
PS worden naar verwachting medio 2018 geïnformeerd over de resultaten.
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Geen.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer T.H.C. Schulpen, (073) 680 80 75,
tschulpen@brabant.nl, eenheid Algemeen Directeur
Opdrachtnemer: Paul van Enckevort (073) 681 2136, PvEnckevort@brabant.nl,
Afdeling Europese programma’s; Adrie Geerts (073) 681 2574,
AGeerts@brabant.nl; Cluster Natuur en Milieu
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