
 

T O E L I C H T I N G 

 

Rol trekker realisatie Natuurnetwerk Brabant 
In Brabant werken veel partijen samen aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). De 
Manifestpartijen1 spelen hierbij een belangrijke rol. Maar gelukkig zijn er inmiddels ook veel andere 
partijen, die een bijdrage leveren aan de realisatie van het NNB, zoals particulieren, ondernemers en 
gemeenten. 

Nieuwe natuur realiseren is vaak niet eenvoudig. Veelal vraagt dit om een gebiedsproces, waarin alle 
betrokkenen met elkaar afstemmen en samen tot oplossingen komen. Uiteraard is er daarbij ook oog 
voor andere belangen die spelen op het gebied van water, landbouw, energie, klimaat, recreatie en 
meer. Afhankelijk van de complexiteit is er meer of minder afstemming nodig om tot realisatie van 
nieuwe natuur te komen.  

Zo’n gebiedsproces heeft ook een regisseur nodig. Wij noemen dat een ‘trekker’.  Op de website 
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/kaart staat een kaart, waarop is aangegeven welke organisatie 
in welk gebied trekker is. Voor een aantal gebieden is nog geen trekker gevonden. Deze 
gebieden/projecten noemen we uitnodigingsgebieden. 

Over de rol en de taken van een trekker hebben de partijen afspraken gemaakt. Hieronder de 
belangrijkste afspraken kort op een rij: 

Fase 1 gebiedsproces verkenning 
Het realiseren van nieuwe natuur start altijd met een soort van verkenning. In complexe gebieden 
(grote opgave, veel betrokken grondeigenaren, veel belangen) is de verkenning omvangrijker dan in 
minder complexe gebieden. Op basis van deze verkenning wordt een plan van aanpak gemaakt. In 
deze fase staan onderstaande activiteiten centraal: 

§ de trekker voert gesprekken met relevante gebiedspartners zoals bijvoorbeeld gemeenten en 
waterschap, die uiteraard ook (aanvullende) doelen kunnen aandragen. Ook wordt met deze 
partijen besproken welke bijdrage zij kunnen leveren (personele capaciteit, financiële 
middelen en/of inzet van grondposities); 

§ de trekker voert gesprekken met de betrokken grondeigenaren om hen te vragen naar hun 
ambities; 

§ een uitgangspunt is dat de trekker open en verbindende gesprekken voert, waarin gevraagd 
wordt naar kansen en ambities. In met name complexe gebiedsprocessen maakt de trekker 
met betrokkenen een afweging en een voorstel voor een combinatie van doelen, waarin de 
NNB-realisatie en de hydrologie een vast onderdeel vormen.  
Van een trekker verwachten we dat deze organiseert dat alles wat nodig is om de opgaven te 
realiseren ook door één van de partners wordt gedaan. Daarover maakt de trekker afspraken 
met hen in een plan van aanpak; 

 
1 De Manifestpartners zijn Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
de vier Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Particulier Grondbezit (BPG). 



§ gedurende de verkenningsfase zorgt de trekker dat er geen kansen in gebied gemist worden 
(bijvoorbeeld omdat grond beschikbaar komt).  

Fase 2: plan van aanpak 
De trekker stelt op basis van de verkenningsfase een plan van aanpak op. Ook hier geldt dat een plan 
van aanpak bij een complexe opgave (grote opgave, veel betrokken grondeigenaren, veel belangen) 
omvangrijker is dan bij een opgave waarbij slechts 1 grondeigenaar betrokken is of alle grond al in 
eigen bezit is.  

Een plan van aanpak besteedt aandacht aan:  

§ de te realiseren doelen en resultaten,  
§ de planning,  
§ de organisatie (met rollen en taken),  
§ de benodigde financiering en  
§ capaciteit.  

Ook wordt expliciet aandacht besteed aan de strategie om de gronden beschikbaar te krijgen. Tot 
slot wordt aandacht besteed aan voorwaarden en risico’s. 

Fase 3: uitvoering 
In de uitvoeringsfase is de trekker verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering conform 
de afspraken uit het plan van aanpak.  

Belangrijke aandachtspunten zijn:  

§ beschikbaar krijgen van (ruil)grond,  
§ coördinatie (tijdige) subsidieaanvragen,  
§ coördinatie afstemmen inrichtingsplannen en  
§ uitvoering van de inrichting en zoektocht (let op: er moet sprake zijn van gelijkberechtiging) 

naar een eindbeheerder van de nieuwe natuur. 

De Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant kan initiatiefnemers adviseren bij het maken van plannen 
en indienen van een subsidieaanvraag.  

Uiteraard dient te trekker ook de voortgang te bewaken en hierover te rapporteren aan provincie 
Noord-Brabant. 


