
 

Nota van Inlichtingen 

Nog in te richten natuur 
 

Verkooptranche voorjaar 2021 

 

 

Deze Nota van Inlichtingen bevat een aantal punten met extra informatie die door ons zijn 

toegevoegd. Verder zijn er door geïnteresseerden een aantal algemene vragen gesteld en een 

aantal vragen dat specifiek over de percelen gaat. Hieronder leest u welke vragen dat zijn en 

wat onze antwoorden hierop zijn.  

 

 

Extra informatie: 
 
1. Notaris: welke notaris en de kosten  
 
Bij deze openbare verkoopprocedure werken wij alleen met DGF Notarissen te Kaatsheuvel, 
omdat dat administratief het minste overleg en tijd kost. Op het moment dat de akte van levering 
gereed is, sturen wij u een volmacht toe en u kunt wel altijd een notaris naar keus machtigen de 
volmacht te legaliseren. Dit kost €45,00. Deze kosten nemen wij voor onze rekening. De kosten 
die DGF Notarissen in rekening brengt zijn voor u als koper, en zijn als volgt: 
 
 Prijs (ex BTW) Prijs (incl. BTW) 
Akte van levering incl. Kwalitatieve Verplichting € 650,- € 786,50 
Inschrijving kadaster (geen BTW van toepassing) € 144,50 € 144,50 
Verplichte inzagen, onderzoeken en kwaliteitsfonds € 100,- € 121,00 
totaal € 894,50 € 1.052,- 

 

De kosten voor inzagen en onderzoeken kunnen per verkoop variëren vanwege het aantal 

percelen en onderliggende aktes. Het bedrag hierboven is een gemiddelde indicatie. 

 

2.  Uitzetten perceelsgrens 

 

Voor percelen waar op basis van de luchtfoto in combinatie met de kadastrale grenzen geen 

indicatie van de perceelsgrenzen te geven is, bijvoorbeeld bij een perceel in een bos, zal Groen 

Ontwikkelfonds Brabant de grens uitzetten in het veld met behulp van gps-apparatuur. Dit betreft 

geen aanwijzing van de grens door het Kadaster.  

 

3.  Beschikbaarheid percelen 

 

 Het perceel van cluster 9, Roosendaal en Nispen halen we uit deze openbare 

inschrijfprocedure. Op een later moment komt dit perceel wel weer beschikbaar om te 

kopen of te pachten, maar wij kunnen nog niet aangeven wanneer dat is.  

 De percelen van alle clusters zijn beschikbaar vanaf 1-1-2022, behalve het perceel van 

cluster 2 in Bladel. Dit perceel is per direct beschikbaar. 

 



4.  Beheersubsidie 

 

In de bijlage vindt u meer informatie over de subsidieregeling van de Provincie Brabant voor het 

beheer van natuur en landschapselementen en hoe dat werkt in relatie met de inrichting van de 

percelen en enkele gevallen ook het begrenzen als Natuur Netwerk Brabant. 

 

 
Algemene vragen: 
 

5.  De prijs van de grond. 

Vraag: welke vraagprijs hanteert u? 

Antwoord: bij deze openbare inschrijfprocedure hanteren we geen vraagprijs: u doet zelf een 

bod. 

 

Vraag: Kunt u een indicatie geven van de prijs?  

Antwoord: Nee, u bepaalt zelf de prijs op basis van wat de grond u waard is en wat u redelijk 

vindt. 

 

Vraag: Moet de prijs die geboden wordt gebaseerd zijn op de actuele agrarische waarde of is 

dit de Natuurwaarde (gronden inmiddels afgewaardeerd met 85%)? Indien de prijs gebaseerd 

is op de huidige landbouw waarde neem ik aan dat na omvorming naar Natuur de koper 85% 

van de waarde daling ontvangt. Is dit juist? 

Antwoord: U bepaalt zelf de prijs op basis van wat de grond u waard is en wat u redelijk vindt. 

Bij het bepalen van een redelijke prijs kunt u het gedachtengoed uit de Subsidieregeling 

realisatie Natuur Netwerk Brabant (NNB) gebruiken. Een vergoeding aanvragen voor 

waardedaling na de aankoop zou dubbel werk zijn. Met uw bod houdt u er dus rekening mee 

dat het natuurgrond wordt (zie ook de vraag over inrichting).  

 

Vraag: Is er een minimumprijs? 

Antwoord: We werken niet met een minimumprijs. Wij beoordelen de inschrijving op zowel de 

geboden prijs als het ingediende inrichtingsplan. Als het geboden bedrag in combinatie met de 

kwaliteit van het plan te laag is, dan gunnen wij de grond niet.  

 

Vraag: U zegt dat geen subsidie mogelijk is m.b.t. deze aankoop en inrichting van de percelen. 

Kunnen we wel het bedrag dat we anders als inrichtingssubsidie zouden krijgen, van ons bod 

aftrekken? 

Antwoord: In het kader van het bepalen van de redelijkheid van uw bod, is dit inderdaad een 

logische manier van denken. Als wij inrichtingssubsidie verstrekken dan betreft dat altijd 50% van 

de inrichtingsnormkosten.  

 

 

6.  Ondernemend Natuur Netwerk Brabant 

Om ervoor te zorgen dat alle partijen op het vlak van natuurbeheer dezelfde taal hanteren is de 

Index Natuur en Landschap opgesteld, waarin is omschreven en ook is afgebakend wat precies 

bedoeld wordt met de verschillende natuurbeheertypes. Deze Index is vastgesteld door de 

Rijksoverheid en alle provincies gezamenlijk. Soms willen initiatiefnemers natuur ontwikkelen die 

net niet past in de afbakening van de huidige natuurbeheertypes, bijvoorbeeld voedselbossen of 



een productiebos met populieren van een bepaalde variëteit. In Brabant is er dan in sommige 

gevallen de mogelijkheid om op een ondernemende manier natuur te realiseren. In dat geval 

beoordelen we uiteraard wel of uw plan voldoende meerwaarde oplevert voor de natuur, of uw 

plan passend is op de benoemde plek en of u voldoende heeft aangetoond hoe u de natuur 

duurzaam in stand gaat houden. Maar we houden niet vast aan de natuurdoeltypes van de 

Index. Dat geeft dus in principe de mogelijkheid om bijvoorbeeld een voedselbos of 

populierenbos te ontwikkelen in het Natuur Netwerk Brabant en daarvoor ook financiële 

ondersteuning te krijgen van Groen Ontwikkelfonds Brabant. 

 

In deze verkoopprocedure hebben wij vooraf gescreend op welke percelen wij denken dat 

natuur ook op een ondernemende manier is te realiseren. Als duidelijk is dat een bepaald 

natuurbeheertype intensief beheer vraagt en waar weinig verdienvermogen mogelijk is, 

bijvoorbeeld vochtige heide of een zwakgebufferd ven, dan lijkt het ons onmogelijk om zonder 

beheersubsidie deze natuurbeheertypes duurzaam in stand te houden. Maar naar aanleiding 

van de vragen bij deze verkoopronde hebben we besloten dat we de optie voor Ondernemend 

Natuur Netwerk Brabant in deze verkooptranche altijd open laten. Als u op een ondernemende 

manier een bepaald natuurtype kunt realiseren en in stand houden, dan lezen we graag uw 

plan. 

 

7.  Voedselbossen 

Er zijn verschillende vragen gekomen of een voedselbos mogelijk is op de percelen. Aangezien 

deze vraag voor verschillende clusters is gesteld, beantwoorden wij deze vraag hier in zijn 

algemeenheid. Voor het opzetten van een voedselbos zijn er 3 zaken die je eerst zou moeten 

checken: 

1. Past het in het Natuurbeheerplan van de provincie Brabant? 

2. Past het in het bestemmingsplan van de gemeente? 

3. Is de grondwaterstand geschikt, ook in de toekomst? 

 

Natuurbeheerplan Brabant: Een voedselbos is op dit moment geen natuurbeheertype, maar past 

prima in het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant. U dient wel te onderbouwen welke 

natuurwaarden u hiermee realiseert om in aanmerking te komen voor gunning van grond. Lees 

daarvoor nog eens hoofdstuk 7.1 waarin u kunt lezen op basis waarvan wij uw plan gaan 

beoordelen. Belangrijk is dat het voedselbos passend is op de betreffende plek. In het 

Natuurbeheerplan Brabant kunt u zien wat de natuurdoelen zijn op de plek die u voor ogen 

hebt en de nabije omgeving. Dit kunt u gebruiken voor uw onderbouwing. Bijvoorbeeld, als er 

een bostype op de ambitiekaart staat van het Natuurbeheerplan, dan ligt een voedselbos voor 

de hand. Midden in een grootschalig heidegebied waar verstoringsgevoelige vogels broeden, is 

een voedselbos niet wenselijk. 

 

Bestemmingsplan: Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl om het bestemmingsplan op te zoeken voor 

het betreffende perceel. Een voedselbos past in principe in de bestemming “agrarisch met 

landschapswaarden”. Maar lees altijd wat er in het bestemmingsplan bedoeld wordt met de 

bestemming, want dat kan verschillen per gemeente. Wat u verder tegen kunt komen in het 

bestemmingsplan zijn waarden zoals cultuurhistorische waarden, bijvoorbeeld de openheid van 

het landschap of archeologische waarden. Bij archeologische waarden is het doorgaans niet 

toegestaan om diepwortelende beplanting aan te brengen zonder Omgevingsvergunning. Wij 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


raden u aan om contact op te nemen met de gemeente om na te gaan wat de mogelijkheden 

zijn binnen deze waarden, als deze in het bestemmingsplan voor komen. 

 

Grondwaterstand: In het Natuur Netwerk Brabant liggen veel percelen die nat zijn of natter 

gemaakt zullen worden. De grondwaterstand is natuurlijk een belangrijke factor voor het 

bepalen van de soort bomen die geschikt zijn voor de betreffende plek. Wij informeren u over 

de grondwaterstand zoals deze te vinden is in de bodematlas: 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/bodematlas. En voor zover mogelijk informeren wij u 

ook over toekomstige ontwikkelingen wat betreft het waterpeil. In natuurgebieden zullen 

maatregelen die de waterstand juist verlagen niet toegestaan worden. Uw ingediende plan zal 

hoe dan ook getoetst worden door het Waterschap. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij 

u aan om u goed te verdiepen in de regelgeving omtrent water. Meer informatie hierover vindt u 

op www.Brabantkeur.nl. 

 

 

8.  Inschrijfleidraad 

In hoofdstuk 7.1 verwijzen we naar eis 25. Dat zijn de voorwaarden waaronder afgeweken kan 

worden van de ambitiekaart. Hier hebben we een fout gemaakt in de nummering: dit moet eis 

23 zijn. 

 

 

 

Percelen: 
 
Cluster 1, Heusden 

Vraag: Het natuurdoeltype is N14.03 Haagbeuken- en essenbos, waarbij de hybride populier 

(b.v. populus canadensis) buiten de afgebakende omschrijving valt. Deze cultivar is juist geschikt 

voor houtproductie, i.t.t. de inheemse populier. Deelt de provincie onze mening dat 

'populierenbos' een apart sub-natuurdoeltype zou kunnen zijn? Of is dit spanningsveld op een 

andere manier te tackelen?  

Antwoord:  Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt u de mogelijkheid om op een ondernemende 

manier natuur te ontwikkelen. Zie de toelichting hierover onder punt 6. 

 

Vraag: Mag er hout worden geoogst bij natuurdoeltype N14.03 Haagbeuken- en essenbos? 

Antwoord: In de Index Natuur en Landschap staat het volgende over houtoogst: op 80% van de 

oppervlakte wordt geen hout geoogst of is de houtoogst minder dan 20% van de bijgroei. Op 

de overige oppervlakte kan meer geoogst worden in het kader van omvorming naar een 

natuurlijker bos. 

 

Vraag: Is N00.01 Zoekgebied Algemeen Hoge Cultuur Historische Waarde op voorhand 

strijdig met aanleg van een populierenbos? 

Antwoord: De typering van dit zoekgebied geeft aan dat het ontwerp van de natuurinrichting 

moet passen in het landschap. In zijn algemeenheid kunnen we niet zeggen of populierenbos 

hier wel of niet in past. Als je inzoomt op de cultuurhistorische waardenkaart dan is wel duidelijk 

dat openheid een belangrijke waarde is voor het landschap waar cluster 1 in gelegen is. 

https://www.brabant.nl/onderwerpen/cultuur-en-erfgoed/erfgoed/cultuurhistorische-waarden-in-

brabant. Toch zijn er meer bosjes aanwezig in de buurt. Wij raden u aan om contact op te 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/bodematlas
http://www.brabantkeur.nl/
https://www.brabant.nl/onderwerpen/cultuur-en-erfgoed/erfgoed/cultuurhistorische-waarden-in-brabant
https://www.brabant.nl/onderwerpen/cultuur-en-erfgoed/erfgoed/cultuurhistorische-waarden-in-brabant


nemen met de gemeente Heusden om na te gaan of het populierenbos dat u voor ogen hebt op 

deze plek, een optie is in relatie met het bestemmingsplan.  

 

 

Cluster 3, Budel 

Vraag: Is de aanplant van bos voor jullie een harde voorwaarde?? 

Antwoord: Ja. 

 

Vraag:  Er staat dat het perceel in een waterwingebied ligt. Mijns inziens is dit waterwingebied 

niet meer van toepassing nadat Brabant Water in 2013 van een ondiepe naar een diepe 

winning is over gegaan. 

Antwoord: In het vigerend bestemmingsplan is sprake van “milieuzone 

grondwaterbeschermingsgebied”. Bij eventuele vragen over het vigerend bestemmingsplan kunt 

u contact opnemen met de betreffende gemeente. 

 

Vraag: Mogen de 2 percelen ingericht worden in 2 verschillende type bos? Bijvoorbeeld in het 

lager gelegen deel beek begeleidend bos en in het hoger gelegen deel vochtig bos met 

productie?  

Antwoord: Jazeker. Wij verwachten van u een plan waarin u onderbouwt waarom u kiest voor 

een bepaald soort bos. Uitgaan van de standplaatsfactoren is een verstandige 

benaderingswijze. 

 

Vraag: Kan het type bos na aanplant op termijn wijzigen bijvoorbeeld van beek begeleidend 

bos naar vochtig hakhout met zwarte els?  

Antwoord: Wij verwachten van u een plan waarin u onderbouwt waarom u kiest voor een 

bepaald soort bos en welke ontwikkeling u daarin verwacht. Dat er dan mogelijk een ander type 

bos ontstaat in de loop van de tijd, hoort tot de mogelijkheden, als u een goede onderbouwing 

heeft waarom dit voor de natuur een gunstige ontwikkeling is. 

 

Vraag: Er staat een schuurtje/schuilhutje op het perceel moet dit hutje verwijderd worden door 

de koper? Of mag het blijven staan bijvoorbeeld om materiaal voor het beheer in op te slaan 

(boogzaag etc.)?  

Antwoord: De schuilhut zal verwijderd worden voor 1-1-2022. Er is ook een betonnen put 

aanwezig op het perceel. Dat laten we zo. 

 

Vraag: Mogen er alleen maar inheemse planten worden aangeplant of mogen ook uitheemse 

planten (natuurlijk niet behorende tot de NWA lijst invasieve planten) met oog op toekomstige 

klimaatverandering worden aangeplant? 

Antwoord: Ja, dat mag. 

 

Vraag: Mag er een inheems Europees voedselbos gerealiseerd worden of heeft dit niet de 

voorkeur?  

Antwoord: Er zijn 2 mogelijkheden: 

1. U realiseert een bos met natuurbeheertypes die voldoen aan de types uit de Index 

Natuur en Landschap https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-

natuur-en-landschap. Afhankelijk van het type bos zijn er meer of minder mogelijkheden 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap


om wat eetbare soorten aan te planten. U kunt dan in principe SNL beheersubsidie 

aanvragen. 

2. U realiseert bos op een ondernemende manier. Zie de toelichting onder punt 6. Er zijn 

dan meer mogelijkheden om voedselbossoorten aan te planten. 

 

Vraag: Krijgt de grond na verkoop de bestemming “natuur”?  

Antwoord: Dat is afhankelijk van de soort natuur die u realiseert en van 

besluitvormingsprocedures. Realiseert u natuur op een ondernemende manier, dan blijft de 

bestemming “agrarisch met waarden”.  Realiseert u puur natuur, dan zou de bestemming 

“natuur” wat ons betreft beter passen. Uiteraard zijn hier besluitvormingsprocedures voor nodig 

die niet aan Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn. Eerst is er een besluit nodig van Gedeputeerde 

Staten om deze percelen binnen de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant te brengen. 

Het verzoek hiertoe wordt door ons gedaan en daarbij gebruiken we uw (goedgekeurde) 

inrichtingsplan als onderbouwing. Dit besluit wordt vastgelegd in de Verordening Ruimte. Daarna 

is het aan de gemeente om bij de wijziging van het bestemmingsplan te toetsen aan de 

Verordening Ruimte. Dit is een algemene werkwijze waarmee wij Brabantbreed verschillende 

verzoeken aan de provincie doen tot herbegrenzen van het Natuur Netwerk Brabant. Wij 

hebben geen contact met afzonderlijke gemeenten, tenzij daar speciale redenen voor zijn. 

 

Overigens is de bestemming nu Agrarisch met Waarden -1 en daarin past het “behoud, herstel 

en ontwikkeling van natuurwaarden”, los van of het ondernemende natuur is of niet. 

 

Vraag: Wordt het perceel toegevoegd aan het provinciaal of rijksdeel van het NNB? 

Antwoord: Wij zullen bij de provincie het verzoek indienen om de percelen toe te voegen aan 

het provinciaal deel van het NNB.  

 

Vraag: Kan er SNL subsidie verkregen worden?  

Antwoord: Op het moment dat deze percelen binnen de begrenzing van het Natuur Netwerk 

Brabant vallen en voldoen aan de vereisten van een of meerdere natuurtypes zoals beschreven 

in de Index Natuur en Landschap, dan kan in principe SNL-subsidie verkregen worden. In de 

bijlage bij deze Nota van Inlichtingen leest u hier meer over.  

 

Vraag: Vallen de bomen/haag aan de rand van het perceel binnen de perceelsgrenzen? Klopt 

het dat een klein deel (het noordwestelijk deel) al uit bos bestaat?  

Antwoord:  Ja, op deze luchtfoto met (groene) kadastrale grenzen kan je dat zien. 

 

 

 



Vraag: Heeft er een bodemonderzoek plaatsgevonden op het perceel en is deze beschikbaar? 

I.v.m. onverwachte verontreinigingen (zoals sintelwegen). 

Antwoord: Wij hebben geen bodemonderzoek tot onze beschikking. Het al dan niet laten 

verrichten van bodemonderzoek is aan de koper.  

 

 

Cluster 4, Bergeijk 

Naar aanleiding van verschillende vragen over het ambitietype N15.02 Dennen-, eiken, 

beukenbos en de aangeleverde informatie over de cultuurhistorische waarde van de 

Brouwersweijer, verwijzen wij niet meer naar de huidige ambitiekaart uit het Natuurbeheerplan 

als richtlijn voor uw inrichtingsplan. U kunt een natuurbeheertype kiezen dat past bij onze eis 

voor het vasthouden van water, bij de cultuurhistorie en andere kenmerken van het landschap en 

bij de natuurontwikkeling die u voor ogen hebt. U dient uw keus te onderbouwen conform eis 23 

van de Inschrijfleidraad. Deze onderbouwing gebruiken wij dan bij het verzoek aan de 

provincie Brabant om de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan te wijzigen conform het 

natuurbeheertype uit uw (goedgekeurde) inrichtingsplan. 

 

 

Cluster 6, Udenhout 

Vraag: Klopt de kadastrale aanduiding HRN02G736? 

Antwoord: Nee, de kadastrale aanduiding is onlangs veranderd. Het perceel dat onder cluster 6 

valt staat heeft de kadastrale aanduiding UDH00E5716. 

 

Vraag: Waarom is afwijken van de ambitiekaart niet toegestaan? 

Antwoord: Omdat dit perceel gelegen is in een Natura2000 gebied, en het habitattype 

Zwakgebufferd Ven is als doel vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. 

https://www.natura2000.nl/index.php/gebieden/noord-brabant/loonse-en-drunense-duinen-

leemkuilen/loonse-en-drunense-duinen-leemkuilen-0 

 

Vraag: Hoe ziet de provincie het strikt hanteren van bovenstaande voorwaarde in deze casus in 

relatie tot de provinciale bosaanplant ambitie (13.000 ha)? 

Antwoord: Groen Ontwikkelfonds Brabant ziet volop mogelijkheden buiten dit Natura2000-

gebied. 

 

Vraag: Is er een mogelijkheid om langs een andere weg te interveniëren in de ambitiekaart (in 

de richting van multifunctioneel populierenbos)? 

Antwoord: Voor de aanwijzing van de Loonse en Drunense Duinen en de Leemkuilen als Natura-

2000-gebied is er een inspraakprocedure doorlopen. Inmiddels is de aanwijzing van de doelen 

in dit gebied definitief en onherroepelijk. 

 

Vraag: Op welke wijze wordt rekening gehouden met cultuurhistorie: oude kaarten uit de 19e 

eeuw laten zien dat vroeger een groot areaal leembos aanwezig was. 

Antwoord: Bij het tot stand komen van het aanwijzingsbesluit en het beheerplan zijn 

verschillende deskundigen betrokken die ook historische kaarten hebben geraadpleegd en 

verschillende benaderingswijzen hebben besproken om de natuurdoelen te bepalen. Uiteindelijk 

is de keuze gemaakt voor een zwakgebufferd ven omgeven door vochtig hooiland.    

 

https://www.natura2000.nl/index.php/gebieden/noord-brabant/loonse-en-drunense-duinen-leemkuilen/loonse-en-drunense-duinen-leemkuilen-0
https://www.natura2000.nl/index.php/gebieden/noord-brabant/loonse-en-drunense-duinen-leemkuilen/loonse-en-drunense-duinen-leemkuilen-0


Cluster 7, Chaam 

Vraag: is het toegestaan of denkbaar dat dit perceel tot voedselbos mag worden omgezet? 

Antwoord: wij adviseren u allereerst om na te gaan of dit perceel niet te nat is voor een 

voedselbos. Zie verder de toelichting onder punt 7. 

 

 

Cluster 8, Made en Drimmelen 

Vraag: hoeveel GVE per hectare mag je maximaal rekenen voor de percelen als je ONNB wil 

realiseren? 

Antwoord: het is niet strikt vastgelegd hoeveel GVE er wordt toegestaan. Het uitgangspunt is dat 

u zoveel GVE kunt inzetten als nodig is om het beoogde natuurdoeltype in stand te houden. U 

moet in uw beheer- en inrichtingsplan aangeven welke natuur u gaat realiseren en hoe u dat in 

stand gaat houden. Als daar begrazing bij hoort, moet het aantal GVE zijn afgestemd op het 

natuurdoeltype en de eigenschappen van de grond. 

 
  



Bijlage 1 

 

Informatie over Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 

 

Natuurbeheerders of grondeigenaren met natuurgrond in het Natuurnetwerk Brabant kunnen 

subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor 

begrazing, monitoring en openstelling van de natuurgrond. 

 

Een beheersubsidie is een vergoeding voor het beheer van natuur- en landschapselementen 

waaraan een specifiek beheertype is gekoppeld. Een beheertype beschrijft de natuurwaarden 

en kenmerken van het natuurterrein en landschapselement. Het ‘Natuurbeheerplan omschrijft 

voor welke beheertypes subsidie mogelijk is en op welke percelen. U kunt hiervoor de 

Natuurbeheerplankaart bekijken:  https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan. 

 

Vink de beheertypekaart aan, klik dan op het perceel en dan verschijnt de relevante informatie. 

De percelen in deze verkooptranche zijn meestal nog om te vormen landbouwgrond naar 

natuur: deze is subsidiabel voor SNL na inrichting. De percelen die nu nog niet in de begrenzing 

van het Natuurnetwerk Brabant zijn opgenomen, zult u niet in het Natuurbeheerplan tegen 

komen. 

 

 
 

 

Werkwijze na aankoop grond: 

 Koopt u grond waar u zelf nog de natuur gaat inrichten, dan zal eerst de inrichting 

gereed moeten zijn voordat u subsidie kunt aanvragen. Op het moment dat de grond is 

ingericht, dan stelt u een kort verslag op dat u naar Groen Ontwikkelfonds Brabant 

mailt. Wij geven vervolgens door aan de provincie Brabant dat het perceel is ingericht 

en dan krijgt het een beheertype.  

 U vraagt subsidie aan voor het beheertype dat overeenkomt met de feitelijke situatie op 

uw perceel. De beoordeling van deze feitelijke situatie is aan de Provincie Brabant. Het 

kan voorkomen dat u de grond heeft ingericht, bijvoorbeeld als vochtig hooiland, maar 

dat het dat nog niet is conform de vereisten zoals dat in de Index is beschreven. Dan 

ontvangt u geen subsidie voor het beheer van vochtig hooiland. Het ligt dan voor de 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan


hand dat u dan bijvoorbeeld subsidie kunt ontvangen voor het beheer van kruiden- en 

faunarijk grasland, zoals dat dan wordt opgenomen op de beheertypekaart van het 

Natuurbeheerplan. Op het moment dat het vochtig hooiland ontwikkeld is conform de 

vereisten, dan is het aan u om dat aan te tonen en dan kan het beheertype door de 

provincie aangepast worden. 

 Realiseert u natuur buiten het Natuur Netwerk Brabant, dan zal eerst de begrenzing van 

het Natuur Netwerk Brabant aangepast moeten worden. Wordt uw inrichtings- en 

beheerplan door ons goedgekeurd, dan dient Groen Ontwikkelfonds Brabant het 

verzoek in bij de Provincie Brabant om het betreffende perceel toe te voegen aan het 

Natuur netwerk Brabant. Dit is een wijziging van het Natuurbeheerplan en daarover 

besluit Gedeputeerde Staten. De wijzigingen ten aanzien van de begrenzingen worden 

daarnaast ook opgenomen in de Verordening Ruimte. Deze procedure wordt 1x per 

jaar doorlopen, met besluitvorming in september. De besluitvorming voor de percelen in 

deze verkooptranche is op zijn vroegst in september 2022.   

 

 

Ondernemend Natuur Netwerk Brabant 

Heeft u natuur ingericht als “Ondernemend Natuur Netwerk Brabant”, dan kunt u hiervoor geen 

SNL-beheersubsidie en openstellingsbijdrage aanvragen. Dit komt als volgt in het 

Natuurbeheerplan te staan: 

 

 
 

 

Hoe vraagt u subsidie aan? 

 Wilt u voor minder dan 200 ha beheersubsidie aanvragen dan is dat mogelijk via een 

natuurcollectief. Er zijn in Brabant 2 natuurcollectieven. De collectieven brengen een 

deel van de verkregen beheersubsidie in rekening voor hun geleverde diensten; dat 

doen ze beiden op een iets andere manier. 

o De Bosgroep. https://bosgroepen.nl/snl/ 

o Natuurcollectief Brabant. https://www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-

brabant/ 

 

 

 

https://bosgroepen.nl/snl/
https://www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-brabant/
https://www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-brabant/


Certificering 

Een vereiste voor SNL-beheersubsidie is dat u kunt aantonen over voldoende 

deskundigheid te beschikken om natuur te beheren en dat kan alleen door u zich te laten 

certificeren op deze twee manieren: 

a) U sluit zich of aan bij een collectief met een groepscertificaat (De Unie van 

Bosgroepen). Dit collectief zorgt voor uw subsidieaanvraag. U hoeft in dit geval 

zelf geen certificaat aan te vragen. 

b) U sluit zich aan bij een collectief waarvoor u zich individueel moet laten 

certificeren (Natuurcollectief Brabant). Dit collectief zorgt voor uw 

subsidieaanvraag en regelt uw certificaat bij de Stichting Certificering SNL via 

Part-Ner. 

 

 Omvat uw subsidieaanvraag meer dan 200 ha, dan kunt u zonder tussenkomst van een 

collectief bij de Provincie beheersubsidie aanvragen. U dient dan ook gecertificeerd te 

zijn als natuurbeheerder. Meer informatie over certificering vindt u op 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-

landschap/certificering-subsidiestelsel-natuur-en-landschap 

 

 

Landschapselementen 

Heeft u naast uw natuurtype ook landschapselementen ingericht en wilt u daar ook 

beheersubsidie voor aanvragen? Zorg dan dat u bij uw inrichtingsplan een duidelijke kaart 

toevoegt waarop deze landschapselementen zijn aangeduid. Let hierbij op dat u alleen in 

aanmerking komt voor beheersubsidie voor deze landschapselementen als deze voldoen aan de 

voorwaarden van de Index natuur en landschap, onderdeel landschapselementen. Meer 

informatie vindt u hier: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-

landschap/ 

 

Groen Ontwikkelfonds Brabant toetst niet op de voorwaarden van de Index bij de beoordeling 

van het inrichtings- en beheerplan ten behoeve van de openbare inschrijfprocedure.  

 

Vergoedingen en voorwaarden 

Voor de exacte vergoedingen en de overige voorwaarden verwijzen we u naar deze website: 

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur_en_landschapsbeheer_subsidie_14800 

 

 

Wanneer aanvragen? 

Deze beheersubsidie kunt u aanvragen aan het eind van het jaar waarin u de inrichting heeft 

afgerond. Wij adviseren u om een half jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag te 

beginnen met de voorbereidingen en contact op te nemen met een natuurcollectief.  

 

Contact 

Voor vragen over de SNL-beheersubsidie kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via 

subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

 

 

 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/certificering-subsidiestelsel-natuur-en-landschap
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/certificering-subsidiestelsel-natuur-en-landschap
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur_en_landschapsbeheer_subsidie_14800

