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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De pilot verhoging subsidiepercentage droge (delen van) EVZ’s.
Aanleiding
In de in 2013 door PS vastgestelde beleidsnota Brabant Uitnodigend Groen
(BrUG) nodigen zij burgers en bedrijven uit om medeverantwoordelijkheid te
nemen voor het afronden van het Natuurnetwerk Brabant. De provincie treedt
initiatiefnemers flexibel tegemoet om samen een robuust natuurnetwerk te
realiseren. Sinds 1 mei 2014 is het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB)
operationeel en is na 2 jaar ervaring met de uitvoering geconstateerd dat er
nauwelijks aanvragen voor droge (delen van) EVZ’s binnen komen.
Bevoegdheid
GS zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en uitwerken van het beleidskader
voor het Natuur Netwerk Brabant (NNB). EVZ’s vormen hiervan een onderdeel.
PS hebben via BrUG de ambities voor natuur vastgesteld.
Kernboodschap

1. De realisatie van droge (delen van) EVZ’s stagneert
Het GOB heeft geconstateerd dat de uitvoering van de EVZ’s nagenoeg is
stil gevallen. Dit betekent dat het GOB haar opgave voor de EVZ’s in dit
tempo niet gaat halen. Met name voor de droge (delen van) EVZ’s, veelal
de opgave voor gemeenten, komen niet of zeer zelden initiatieven binnen.
Als gevolg hiervan dreigen de Waterschappen, verantwoordelijk voor de
natte EVZ’s, hun KRW-doelen op korte termijn niet te halen omdat de
gezamenlijke uitvoering van natte en droge delen van EVZ’s stagneert.
Daarom is de bestuurlijke wens op tafel gekomen om het subsidiepercentage
voor de realisatie van droge (delen van) EVZ’s te verhogen en daarmee de
uitvoering te versnellen.

2. GS hebben besloten om het subsidiepercentage voor droge (delen van)
EVZ’s in de periode van 10 oktober 2016 t/m 31 december 2017 te
verhogen van 50% naar 75%.
Om grip op de kosten te houden begrenzen we de tijdelijke aanpassing niet
alleen in de tijd, maar ook in omvang: op een maximum van 150 km en
daarmee op een bedrag van € 5,6 miljoen. De financiering hiervan komt uit
de beschikbare middelen voor EVZ’s van het GOB. Het GOB kan de
huidige beschikbare middelen (€71 mln) tijdelijk benutten voor dit voorstel,
omdat er nog genoeg kasmiddelen beschikbaar zijn.
Dekking uit deze €71 mln. is echter niet mogelijk. Definitieve aanvullende
dekking is mogelijk uit de structurele middelen voor EVZ’s na 2027 óf de
bestuursakkoordmiddelen voor ecologische structuurversterking (€50 mln).
Bij de herijking van de opgave NNB, wordt de totale begroting voor de
realisatie van het NNB geactualiseerd. Hierover zal aan PS een voorstel
worden voorgelegd (2e helft 2017).
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3. Een tijdelijke verhoging van het subsidiepercentage geeft ruimte voor
eventuele bijstelling later.
Verhoging van het subsidie percentage zal waarschijnlijk effectief zijn, maar
mogelijk zijn er meer beleidsaanpassingen rond EVZ’s nodig. Deze
aanpassingen zullen naar voren komen uit de komende evaluaties van de
realisatie van de EVZ’s, de beleidsnota Brabant Uitnodigend Groen en de
Fondsen (waaronder het GOB). Door nu al ervaring op te doen met
verhoging, kan dit betrokken worden bij de evaluaties en kan eind 2017
een definitieve beleidsaanpassing plaatsvinden. Hierover zal dan een
voorstel aan PS worden voorgelegd.
Consequenties
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Communicatie
De tijdelijke verhoging van het subsidiepercentage zal door het GOB worden
bekend gemaakt.
Vervolg
Indien uit de evaluaties blijkt dat de tijdelijke verhoging van het subsidiepercentage voor EVZ’s leidt tot een hoger realisatietempo, dan zal aan PS
worden voorgelegd om het subsidiepercentage blijvend te verhogen, inclusief
aanvullend dekkingsvoorstel.
Bijlagen
Niet van toepassing.
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de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

PS: 4072926

Opdrachtgever: de heer H.J. van Herk, (073) 681 29 61, hvherk@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu / Programma Natuur
Opdrachtnemer: mevrouw C.M. van Egmond, (073) 681 24 40,
cvegmond@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu / Programma Natuur
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