
 
 

V A C A T U R E 
 
 
Voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn we per 1 mei 2021 op zoek naar een: 
 
lid van de advies- en investeringscommissie (m/v) 
 
met specifieke kennis van natuur, landschap en gebiedsontwikkeling 
 
In de komende zes jaar worden bestaande natuurgebieden in Brabant vergroot én 
verbonden. Gelijktijdig wordt elders in onze provincie nieuwe natuur gerealiseerd, zodat 
uiteindelijk één, robuust Natuurnetwerk Brabant ontstaat. 
Om dat voor elkaar te krijgen heeft provincie Noord-Brabant het Groen Ontwikkelfonds 
Brabant opgericht. Het fonds heeft geld en grond beschikbaar om het natuurnetwerk te 
realiseren. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is een zelfstandige BV, met provincie Noord-
Brabant als enig aandeelhouder.  
 
Wat doet de advies- en investeringscommissie? 
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ontvangt projectplannen, die tot doel hebben nieuwe 
natuurgebieden en -verbindingen te realiseren. De leden van de commissie toetsen de 
aanvragen op basis van de subsidieregeling of inschrijfleiddraad indien het om grond gaat.  
Zij brengen vervolgens per aanvraag advies uit aan de directeur van het fonds. 
Voor meer informatie over het fonds zie www.groenontwikkelfondsbrabant.nl  
 
Wat verwachten wij verder van een lid van de advies- en investeringscommissie? 

• Kennis van natuur en natuurontwikkeling. Kennis van hydrologie is een pre; 
• Affiniteit met en gevoel voor ondernemerschap in combinatie met natuur en 

particulier natuurbeheer; 
• Affiniteit met en gevoel voor samenwerking in complexe uitvoeringsprojecten en 

netwerksamenwerkingen; 
• Pragmatisch, resultaatgericht en nieuwsgierig; 
• Ervaring met deelname aan een advies- en investeringscommissie of een daarmee 

vergelijkbare commissie. 
 

Leden van de commissie mogen niet werkzaam zijn bij de provincie Noord-Brabant, 
Brabantse gemeenten of een van de Brabantse manifestpartners. Die manifestpartners zijn: 
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Zuidelijke Land- en 
Tuinbouw Organisatie (ZLTO), BPG vereniging Landelijk Brabant, Brabantse Milieufederatie, 
waterschap De Dommel, waterschap Aa en Maas, waterschap Rivierenland en waterschap 
Brabantse Delta. 
 
 

 
 



  
 
Leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid 
van een eenmalige verlenging tot 31 december 2027 (einddatum opdracht Groen 
Ontwikkelfond Brabant). De taakomvang betreft enkele dagdelen per maand. De leden 
ontvangen een dag- en onkostenvergoeding. 
 
Wilt u meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Andries Bouma, voorzitter 
van de advies- en investeringscommissie, telefoon 06-52401469 of via mail 
a.p.bouma@planet.nl  
 
Bent u enthousiast over deze vacature en ziet u zichzelf als een geschikte kandidaat voor de 
advies- en investeringscommissie? 
Stuur dan voor 31 januari 2021 uw motivatie, voorzien van een cv, naar de secretaris van de 
commissie Wyp de Jong, via wydjong@brabant.nl  
	
	


