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Brief voor rechthebbende (gronden benodigd voor PAS herstelmaatregelen)
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Geachte grondeigenaar,

PAS-Natuur
Contactpersoon

K.F. (Klazien) Witteveen
Telefoon

De biodiversiteit in veel natuurgebieden in Brabant gaat nog steeds achteruit.
Ondanks de inspanningen van belanghebbende partijen gaat het dus nog steeds
niet goed met de natuur in Brabant.
Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder meer een teveel aan stikstofneerslag
en ongunstige hydrologische omstandigheden, bijvoorbeeld een te laag
grondwaterpeil. De stikstofneerslag wordt onder andere veroorzaakt door
industrie, landbouwactiviteiten, verkeer en vervoer.
Om het stikstofoverschot terug te dringen, is in 2015 het landelijk Programma
Aanpak Stikstof (PAS) gestart. De PAS zet in op vermindering van de uitstoot
van stikstof én op het robuuster maken van de natuur door het uitvoeren van
natuurherstelmaatregelen. Dit gaat in veel gevallen om verhogen van het
waterpeil. Deze maatregelen moeten grotendeels voor 1 juli 2021 uitgevoerd
zijn. Daarnaast zorgt de PAS ervoor dat er ook weer ruimte ontstaat voor
economische ontwikkeling. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op:
www.brabant.nl/PAS
Voor een gedeelte van de PAS-herstelmaatregelen geldt dat zij uitgevoerd
moeten worden op gronden die daar op dit moment nog niet voor beschikbaar
zijn. Dit betreft ook uw perceel/percelen. Op de website van het Groen
Ontwikkelfonds Brabant http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl kunt u de
betreffende percelen terugvinden.

(073) 681 22 61
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kwitteveen@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Op 24 juni 2016 is door Provinciale Staten van Noord Brabant besloten, dat
deze voor PAS benodigde gronden minnelijk verworven kunnen worden op basis
van volledige schadeloosstelling met als sluitstuk onteigening.
Bij volledige schadeloosstelling kunnen naast de marktwaarde ook schades
vergoed worden, die een gevolg zijn van het niet meer in eigendom hebben van
een perceel: bijvoorbeeld inkomensschade of bijkomende schade. Ook het
inhuren van een adviseur kan onder voorwaarden worden vergoed.
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Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) is door de provincie Noord-Brabant
opgericht om samen met partners en initiatiefnemers natuurdoelen te realiseren.
U kunt er voor kiezen om zelf subsidie aan te vragen bij het GOB, waarbij als
tegenprestatie wordt verlangd dat u, als grondeigenaar, zelf de gewenste natuur
realiseert en daarbij de hydrologische maatregelen ten behoeve van de PAS
opgave duldt. In dat geval moet er voor 31 december 2018 een overeenkomst
tussen u als eigenaar en het GOB worden gesloten. Meer informatie hierover is
te vinden op: http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/subsidie-aanvragen
De subsidie kan ook worden aangevraagd door andere initiatiefnemers, zoals
terrein beherende organisaties of particulieren, die uw grond willen verwerven
om natuur te realiseren. Deze verwerving maakt deel uit van het minnelijke
verwervingstraject ter voorkoming van onteigening. Initiatiefnemers hebben de
mogelijkheid om een overeenkomst met u af te sluiten, waarbij de notariële akte
van grondverwerving uiterlijk op 31 december 2018 gepasseerd moet zijn.
De provincie Noord-Brabant zal het aankooptraject overnemen als u geen
belangstelling heeft om de gewenste natuur zelf te realiseren of aankoop door
een andere initiatiefnemer niet slaagt. Indien de provincie niet tot
overeenstemming over aankoop komt zal zij, teneinde aan haar PAS-opgave te
kunnen voldoen, uiteindelijk genoodzaakt zijn om de Kroon verzoeken de
benodigde gronden ter onteigening aan te wijzen.
Mogelijk geeft deze informatie aanleiding tot vragen, in dat geval kunt u een mail
sturen naar natura2000@brabant.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact
met u opgenomen door diegene, die uw vragen het beste kan beantwoorden.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
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ing. H.J. van Herk,
programmamanager Uitnodigend Groen
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

3/3

