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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
In het bestuursakkoord heeft de provincie aangegeven de realisatie van de
ecologische verbindingszones (EVZ’s) te versnellen naar 200 hectare per jaar.
Hiervoor passen PS de subsidiemogelijkheden voor EVZ’s aan.
Het voorstel
1. Vaststellen van een subsidiepercentage van 75% voor de gemeentelijke1
delen van de EVZ’s.
Aanleiding
EVZ’s versterken het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Deze groene verbindingen
zorgen ervoor dat dieren en planten niet geïsoleerd raken en een
aaneengesloten natuurgebied ontstaat. De realisatie van de EVZ’s blijft tot nu toe
achter bij onze ambitie.
Hoe eerder de EVZ’s zijn aangelegd hoe eerder de ecologische meerwaarde in
werking treedt. Het sneller realiseren van de EVZ’s door een hogere subsidie is
een ecologische winst.
In een pilot in de periode 1 januari 2017 - 1 juli 2019 is het subsidiepercentage
voor de gemeentelijke delen van de EVZ’s tijdelijk verhoogd naar 75%. Vóór de
pilot was het subsidiepercentage 50%.

In Brabant maken we onderscheid in natte en droge EVZ’s. Natte EVZ’s liggen voornamelijk langs
beken en kreken. Droge EVZ’s liggen meestal niet langs een waterloop. Bij natte EVZ’s nemen
waterschappen 40% en gemeenten 60% van de kosten voor hun rekening. Bij droge EVZ’s nemen
gemeenten 100% van de kosten voor hun rekening. Ook andere initiatiefnemers kunnen in
aanmerking komen voor een EVZ-subsidie.

1

Om zonder verhoging van het beschikbare EVZ-budget de subsidieverhoging te
bekostigen is een aanpassing in de uitgaven nodig. Dit is haalbaar zonder de
ecologische waarden van het natuurnetwerk in Brabant aan te tasten. Bij de
actualisatie van de EVZ-opgave, die in 1992 is bepaald, blijkt dat niet bij elke
EVZ-hectaren de maximale investering nodig is. Een aantal als niet-gerealiseerde
aangeduide EVZ-hectaren functioneren al geheel of gedeeltelijk, kunnen
vervallen of gaan met een beperkte investering functioneren.
De Staten hebben in 2014 het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) de opdracht
gegeven 1.775 ha EVZ te realiseren vóór 2028. Hiervoor is een bedrag van €71
miljoen beschikt aan het GOB. De budgetverhoging voor de pilot (€20 miljoen) is
gedekt door de EVZ-middelen in de meerjarenbegroting (€1,23 miljoen per jaar).
Bevoegdheid
Provinciale Staten hebben op 21 september 2012 de beleidsvisie BrUG
vastgesteld. Het EVZ-beleid maakt hier onderdeel vanuit. De bevoegdheid voor
het aanpassen van de kaders berust bij PS. GS zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering binnen door PS vastgestelde kaders.
Doel
De provincie heeft als doel om de biodiversiteit, landschaps- en waterkwaliteit
Brabantbreed te versterken en om de natuur en het landschap een plek te geven
in de samenleving.
Argumenten
1.
1.1 In de pilotperiode van 1 januari 2017 tot 1 juli 2019 is het aantal EVZsubsidieaanvragen door gemeenten bij het GOB behoorlijk toegenomen.
In de Statenmededeling van 4 april 2017, met als onderwerp: “Ecologische
verbindingszones en ontsnippering – evaluatierapportage”, is aangeven dat het
aantal gemeentelijke EVZ-subsidieaanvragen in de periode 2012-2016 sterk is
gedaald omdat onder andere het subsidiepercentage was teruggebracht naar
50% i.v.m. het door PS beschikbaar gestelde budget. In de pilotperiode is het
subsidiepercentage voor de gemeentelijke delen van 50% verhoogd naar 75%.
Dit heeft geleid tot een toename van het aantal subsidieaanvragen bij het GOB.
Door de subsidie voor de gemeentelijke delen structureel te verhogen naar 75%
nemen het tempo van de uitvoering en het ecologisch functioneren van het NNB
toe.
Kanttekeningen
1
1.1 In de GOB-businesscase, opgesteld in 2013, is gerekend met 50% subsidie voor
de gemeentelijke delen van de EVZ’s.
GS bewaken het aantal subsidiabele EVZ-hectares op de GOB-subsidiekaart in
relatie tot het beschikbare subsidiebudget. GS willen een budgetoverschrijding
van de €91 miljoen voorkomen. Door een hoger subsidiepercentage, maar ook
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door een kostenstijging per EVZ-hectare, kan het GOB met het budget van €91
miljoen geen 1.775 ha EVZ van subsidie voorzien maar 1.325 ha. Bij de lopende
actualisatie van de EVZ-opgave ontstaat het beeld dat voor minder hectaren een
provinciale EVZ-subsidie nodig is. GS bewaken de balans tussen de EVZ-opgave
en het beschikbare subsidiebudget.
In overleg met waterschappen, gemeenten, terreinbeherende instanties en de
Brabantse Milieufederatie zijn GS de EVZ-opgave aan het actualiseren.
Uitgangspunten hierbij zijn: geen verlies van de ecologische meerwaarde van het
systeem van EVZ’s, het nakomen van de provinciale verplichtingen die
voortkomen uit de Wet natuurbescherming en groene verbindingen realiseren
tussen de natuurgebieden.
In het najaar van 2020 komen GS met een geactualiseerd kaartbeeld waarop de
gerealiseerde en de te realiseren EVZ’s staan, een aangepaste GOB-businesscase
en Aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van Groen Ontwikkelfonds Brabant
B.V. De procedure voor het wijzigen van de EVZ’s in de Interim
Omgevingsverordening is gelijk aan de procedure voor wijziging van het NNB in
de Omgevingsverordening.
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
Europese en internationale zaken
In dit voorstel spelen geen Europese en internationale zaken.
Planning
GS verwerken de genomen besluiten in de subsidieregeling voor het GOB.
Bijlagen
Er zijn geen bijlagen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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