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Ode aan de makers 
van nieuwe natuur!

2021 was, ondanks corona, een productief jaar voor nieuwe natuur in 
Brabant. 
Heel veel mensen hebben hard (thuis)gewerkt om toch zoveel mogelijk 
plannen voor nieuwe natuur mogelijk te maken én uit te voeren. 
Het is vooral aan hun inzet te danken dat in 2021 op veel plekken in Brabant 
de schop in de grond ging. Niet voor niets hebben wij dit publieksverslag de 
titel ‘Ode aan de natuurmakers’ meegegeven…

Groen Ontwikkelfonds Brabant is in mei 2014 opgericht door provincie Noord-
Brabant, met als ambitie én opdracht om voor 2027 een robuust 
Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren. Eind 2021 zijn we over de helft.
De eerste acht jaar zitten erop, er zijn er nog zes te gaan.
In dit document kun je lezen wat er al is bereikt, maar ook wat er nog moet 
gebeuren. De conclusie is dat het Natuurnetwerk Brabant (NNB) nog niet klaar 
is en dat wij in volle vaart door moeten én willen gaan. Wij kunnen het echter 
niet alleen; er zijn nog veel meer makers van nieuwe natuur nodig!

Mocht je meer willen weten over wat wij doen, kijk dan op 
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl. 
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen neem dan contact met ons op via 
info@groenontwikkelfondsbrabant.nl of 06- 30956450. 
Wij staan je graag te woord. 

Mary Fiers, 
directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant 

NB: In dit publieksverslag blikken we terug op het jaar 2021. Ben je geïnteresseerd in 
onze actuele plannen, lees dan het jaarplan 2022. Voor de financiële 
verantwoording over 2021 verwijzen wij naar de jaarrekening. 
Beide documenten zijn terug te vinden op onze website. 3

De meeste foto’s in dit jaarverslag zijn afkomstig uit de 
nieuwste versies van onze inspiratie- en informatiegidsen 
Puur Natuur en Natuur & Ondernemen. 
Kijk ook op groenontwikkelfondsbrabant.nl/inspiratie of 
bestel de gidsen via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl

http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
mailto:info@groenontwikkelfondsbrabant.nl
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De basis: 
jaarplan 2021
In ons jaarplan ‘Werk in uitvoering’ hebben wij aangegeven 
wat wij in 2021 wilden realiseren én hoe wij dachten dat te 
kunnen doen. 
In dit jaarverslag lichten we toe of en zo ja hoe wij onze 
ambities hebben kunnen waarmaken.

In ons jaarplan hebben we het verleiden en kwalitatief goed 
ondersteunen van initiatiefnemers onze belangrijkste taken 
voor 2021 genoemd. Daarnaast beschreven we vijf 
speerpunten (stimuleren Ondernemend Natuurnetwerk, 
benutten private geldstromen, gerichte samenwerking 
Ruimte voor Ruimte en VAB Impuls, meerjarige pacht en 
verbeteren van de gebiedsgerichte afstemming met de 
manifestpartijen) waar wij ons in 2021 op wilden richten. 
Wat het uiteindelijke resultaat is geweest van onze focus op 
die speerpunten, lees je terug in dit jaarverslag.

Wil je nog eens teruglezen wat wij onze verwachtingen voor 
2021 waren? 
Ons jaarplan 2021 is terug te vinden op onze website onder 
het kopje Over Ons > Jaarplan. Of scan onderstaande QR-
code.



Hebben we onze doelen 2021 behaald?

1e doel: hectares nieuwe natuur realiseren

Het gaat hierbij om vastgestelde subsidiebeschikkingen (inrichting, 
grond/inrichting) en verkochte of langjarig verpachte natuurpercelen.

Als je het bovenstaande staatje bekijkt kun je vaststellen dat we op drie 
van onze vijf opgaven onze doelen hebben behaald. Op twee zelfs zeer 
ruim. Helaas zien we ook dat de inrichting van het Rijksdeel van het NNB 
en de EVZ’s, net als in voorgaande jaren, fors achterblijven. Willen we dit 
veranderen dan is een gerichte aanpak nodig. Daarover lees je verderop 
in dit verslag meer. 

Ambitie 
2021

Realisatie 
2021

NNB provinciaal: 
verwerving/functiewijziging

200 285

NNB provinciaal: inrichting 200 198
NNB rijks: verwerving/functiewijziging 150 265
NNB rijks: inrichting 200 63
EVZ: verwerving & inrichting 50 4

2e doel: aanleg 700 ha nieuwe natuur ‘in gang zetten’

Met ‘in gang zetten’ bedoelen wij:
• de subsidiebeschikking (voor grond, grond & inrichting of alleen 

inrichting) wordt afgegeven;
• binnen het Natuurnetwerk Brabant wordt grond aangekocht;
• er wordt ruilgrond aangekocht buiten het Natuurnetwerk Brabant.

In 2021 zijn beschikkingen afgegeven voor ruim 515 hectare aan nieuwe 
natuurgrond, vaak inclusief inrichting van die grond. Ook is voor 
ongeveer 60 hectare beschikt op alleen de kosten van inrichting. 
Opgeteld komt het neer op ruim 575 hectare.
Er is voor bijna 120 hectare ruilgrond gekocht. Deze ruilgronden worden 
ingezet voor de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Ook is 120 
hectare grond in het Natuurnetwerk Brabant aangekocht. 

Met in totaal ruim 800 hectare is de ambitie van het jaarplan 2021 
ruimschoots waargemaakt. 
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Realisatie nieuwe natuur 
in % van onze totale opgave 2014-2027

Doel Opdracht in 
hectares

Realisatie: inclusief 
onderhanden werk

Realisatie: exclusief 
onderhanden werk*

NNB provinciaal: verwerving/functiewijziging 1.938 77% 67%

NNB provinciaal: inrichting 1.185 106% 60%

NNB Rijks: verwerving/functiewijziging 3.474 57% 49%

NNB Rijks: alleen inrichting 6.169 24% 15%

EVZ: verwerving/functiewijziging en inrichting 1.280 33% 6%

Stand van zaken tot en met 2021
* de realisatie van het provinciale deel NNB verloopt conform planning; de grondcomponent is voor 67% klaar en de inrichting voor 60%;
* met de realisatie op de grondcomponent van het Rijksdeel liggen we ook aardig op koers. In 2021 is een forse inhaalslag gemaakt; eind 2021 
was dat voor 49% gereed;  
* de realisatie van de inrichting van het Rijksdeel van het Natuurnetwerk Brabant loopt fors achter (15% klaar); 
* ook de realisatie van de Ecologische Verbindingszones loopt steeds verder achter.

Eind 2021 zijn we 
over de helft. 
De eerste 8 jaar 
zitten er op, nog 
6 te gaan.

Het 
Natuurnetwerk 
Brabant moet in 
2027 gereed zijn. 
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Realisatie Ecologische 
Verbindingszones (EVZ) 

loopt fors achter
Onze samenwerkingspartners leggen in de komende jaren focus op de 
aanpak in de Natura2000-gebieden (en het schilgebied). Daardoor 
komt de realisatie van Ecologische Verbindingszones nog verder onder 
druk. 

Daarom is het niet realistisch om aan te nemen dat de EVZ-ambitie in 
2027 is gerealiseerd. Over de gevolgen daarvan zijn we in gesprek met 
provincie Noord-Brabant. 

winstwaarschuwing!
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Inrichting Rijksdeel NNB 
blijft achter

De achterstand bij de inrichting van het rijksdeel Natuurnetwerk Brabant 
is te verklaren vanuit de samenhang met hydrologische maatregelen. 
Er wordt in deze gebiedsprocessen vaak gewacht met de ecologische 
inrichtingsmaatregelen tot het moment dat voor een heel gebied ook de 
hydrologische maatregelen genomen kunnen worden. Daarvoor moeten 
in veel gevallen meerdere aaneengesloten percelen beschikbaar zijn. 
Bovendien is er vaak sprake van complexe en tijdrovende 
vergunningsprocedures. 
In dit tempo gaan wij onze doelstelling 'Natuurnetwerk Brabant klaar in 
2027' niet halen. Willen wij dit doorbreken, dan is in 2022 afstemming 
met de manifestpartijen nodig. Zij zijn namelijk veelal de ‘trekker’ in deze 
gebieden. Mogelijk vraagt dit in bepaalde specifieke gebieden ook om een 
gerichte inzet van minder vrijblijvende instrumenten.

winstwaarschuwing!
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Aangevraagde
subsidies 2021

Groen Ontwikkelfonds Brabant ontving in 2021 maar liefst 152 
nieuwe subsidieaanvragen:
• geen enkele subsidieaanvraag werd afgewezen; wel is een 

aantal plannen aangepast naar aanleiding van opmerkingen van 
de adviescommissie.  

• 5 subsidieaanvragen werd niet in behandeling genomen;
• er werd geen enkel bezwaar aangetekend tegen een afgegeven 

beschikking; 
• de gemiddelde doorlooptijd voor een subsidiebeschikking was 

18 weken. Dat was helaas fors langer dan onze ambitie.

SUBSIDIES
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Begin juli 2021 werd de 500e

subsidieaanvraag ingediend



SUBSIDIES

Hectares in afgegeven
subsidiebeschikkingen 

Hectares

Verwerving/functiewijziging provinciale & rijks NNB 502

Inrichting provinciale en rijks NNB 303

EVZ: verwerving/functiewijziging en inrichting 23

* verwerving en inrichting zijn vaak 1 beschikking
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SUBSIDIES

In 2021 werd voor bijna 
30,5 miljoen euro  

aan subsidies beschikt
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SUBSIDIES

Al bijna 71 miljoen 
aan cofinanciering
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GROND

240 hectare 
grond gekocht in 

2021
Rijks NNB 47

Provinciale NNB 73

Ruilgrond 120

Totaal 240
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GROND

Bijna 150 hectare 
grond verkocht in 

2021 
Rijks NNB 49

Provinciale NNB 38
Ruilgrond 62

Totaal 149
14



GEBOUWEN

Aan- en verkoop van gebouwen
In 2021 kocht Groen Ontwikkelfonds Brabant, vanwege de aantrekkelijke grondpositie, 2 bedrijven/gebouwen. Met de aankopen was een 
bedrag van totaal 1,39 miljoen euro en 27,1 ha grond gemoeid.
Afgelopen jaar zijn geen gebouwen uit de portefeuille van Groen Ontwikkelfonds Brabant met gewijzigde bestemming verkocht.

Eind 2021 zaten er nog 15 locaties bij Groen Ontwikkelfonds Brabant in portefeuille. Het gaat daarbij veelal om voormalige agrarische 
bedrijven, die na sanering en (meestal) een wijziging van het bestemmingsplan worden verkocht. Dit blijken vaak tijdrovende 
trajecten/procedures. 
Voor 2 locaties is eind 2021 overeenstemming bereikt met een koper (levering in 2022). Voor 1 locatie loopt een verkoop middels openbare 
inschrijving (levering in 2022). Voor 6 locaties lopen procedures voor een bestemmingswijziging en 3 locaties worden mogelijk ingezet als 
ruilobject. 15



Gebouwen
gesaneerd

In 2021 zijn de gebouwen op drie 
locaties gesaneerd/gesloopt. 

GEBOUWEN
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Succesvolle strijd 
tegen glyfosaat
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft veel (ruil)gronden 
in tijdelijk bezit. In 2021 is in het streven naar een 
duurzamer gebruik van deze gronden een belangrijke 
stap gezet. Op 11 november 2021 hebben we namelijk 
bericht ontvangen dat het ons tóch wordt toegestaan 
om in onze meerjarige contracten een verbod op het 
gebruik van glyfosaat op te nemen. De Grondkamer 
Zuid had aanvankelijk bezwaar tegen die bepaling, maar 
de Centrale Grondkamer heeft de eerdere afwijzing 
herroepen.

“Natuurlijk zijn we heel blij met dit besluit”, zegt 
directeur Mary Fiers. “We zien de bodemkwaliteit en 
biodiversiteit achteruitgaan. Bovendien zijn er zorgen 
over het effect op de gezondheid van mensen. De 
urgentie om maatregelen te nemen was nog nooit zo 
hoog als nu. Daarom willen wij het gebruik van 
glyfosaat aan banden leggen. Dankzij de uitspraak van 
de Centrale Grondkamer kan dat nu ook. Let wel, het 
gaat hierbij niet om bestaande contracten, die wij 
eenzijdig willen aanpassen, maar om nieuwe 
pachtcontracten, waarbij de pachter vooraf de keuze 
had om wel of niet in te schrijven. Gelukkig zijn er veel 
agrarische ondernemers, die onze gronden pachten, 
die dit verbod geen probleem vinden. We kunnen door 
deze uitspraak, samen met onze pachters, werken aan 
verbetering van de bodemkwaliteit en biodiversiteit”.
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Ondernemend Natuurnetwerk
in de lift

Tot en met 2021 is in totaal ruim 346 hectare Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) beschikt, waarvan ruim 113 hectare in 
2021. In 2021 zijn 20 ONNB-subsidiebeschikkingen afgegeven. 
Gezien de toenemende belangstelling van agrariërs en de focus van het Rijk en de provincie op natuurinclusief boeren zien 
wij grote kansen voor het Ondernemend Natuurnetwerk in de komende jaren.

SPEERPUNT 1
Stimuleren ONNB
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SPEERPUNT 2
Benutten private 
geldstromen

Eerste private 
geldstromen 

een feit
Brabantse Burgerbossen
In 2021 zijn we gestart met een campagne, waarin 
we inwoners van Brabant oproepen om samen met 
ons Brabantse Burgerbossen te realiseren. Elke 
donatie wordt door Groen Ontwikkelfonds Brabant 
verdubbeld. Eind 2021 was al ruim 1500 m2 bos 
gedoneerd.
www.brabantseburgerbossen.nl

Bosdeal
In 2021 zijn we ook een samenwerking aangegaan 
met Trees for All. Samen bieden we gemeenten een 
aantrekkelijke Bosdeal. Trees for All brengt private 
donaties in, Groen Ontwikkelfonds Brabant betaalt 
minimaal 50% van de grondkosten en 50% van de 
inrichtingskosten. Het maakt het voor voor 
gemeenten gemakkelijker om de financiering van 
nieuwe bossen voor elkaar te krijgen. Eersel is de 
eerste gemeente die van de Bosdeal gebruikmaakt.
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/bosdeal-voor-
gemeenten-brabant 19

http://www.brabantseburgerbossen.nl/


SPEERPUNT 3
Meerjarige pacht

Veel vraag naar erfpacht 
Sinds 2019 verkopen we niet alleen gronden, maar bieden we ook erfpacht aan. 
Het heeft ervoor gezorgd dat de groep van belangstellenden voor het kopen van 
nieuwe natuur groter is geworden. Immers, bij de start is in het geval van erfpacht 
niet de grote investering nodig die het kopen van grond wél vraagt.
De belangstelling voor erfpacht is groot. Daarom hebben we de provincie eind 
2021 gevraagd om de pilot uit te breiden van 200 hectare naar 400 hectare.
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SPEERPUNT 4
Verbeteren afstemming

Samen leren en verbeteren
Op initiatief van Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft Bureau Zet in 2021 een 
lerende evaluatie uitgevoerd onder ruim 60 uitvoerende medewerkers, die 
dagelijks werken aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Deze 
medewerkers werken bij manifestpartijen, de provincie en Groen Ontwikkelfonds 
Brabant. 
De resultaten van deze evaluatie bieden veel aanknopingspunten om de 
uitvoeringspraktijk te versterken, onder andere op het gebied van 
grondaankopen en samenwerking.

Eind 2021 wordt hard gewerkt om te zorgen dat de verbeterpunten ook 
daadwerkelijk tot resultaat leiden.
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SPEERPUNT 5
Afstemming Ruimte voor 
Ruimte / VAB Impuls

Samen leren
In 2021 hebben we 
samenwerkingsafspraken gemaakt met 
VAB-impuls (Vrijkomende Agrarische 
Bebouwingen) en Ruimte voor Ruimte. 

Door samen op te trekken gaan we 
actief op zoek naar win-winsituaties. 
Zo werkten we eind 2021 samen met 
Ruimte voor Ruimte aan een 
gezamenlijke aankoop, waarbij Groen 
Ontwikkelfonds Brabant ruilgrond kan 
verwerven en Ruimte voor Ruimte een 
bouwlocatie.
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Portretten van natuurmakers
Dankzij de inzet van een groot aantal gedreven natuurmakers worden in Brabant vele hectares nieuwe natuur 
aangelegd. In 2021 hebben wij vier van deze grote groep van natuurmakers geportretteerd. De filmpjes zijn 
terug te vinden op onze website www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/inspiratie.

23

Anton Vos van voedselbos Onder den Toovenbergh in Putte Teun van Biljouw op zijn eigen natuurgebied in Oisterwijk

Marius Grutters op zijn landgoed Limosa in het UNESCO-gebied De Maasheggen. Dirk Eykemans bij de Rouwbommel in Liempde

http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/inspiratie


Ook gemeenten
leggen nieuwe 

natuur aan 
Behalve natuurorganisaties, waterschappen, 

ondernemers en particulieren leggen ook steeds 
meer Brabantse gemeenten nieuwe natuur aan. Zoals 

de gemeente Breda, die met de aanleg van een 
ecologische verbindingszone het leefgebied van de 

boomkikker heeft vergroot. 

De gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, 
Meijerijstad, Roosendaal, Sint Anthonis, Son en 

Breugel, Tilburg, Breda en Valkenswaard hebben in 
2021 subsidiebeschikkingen ontvangen.

We ontvingen in 2021 ook aanvragen van de 
gemeenten Boekel, Nuenen, Breda en Roosendaal. 

Daarnaast is een aantal gemeenten, zoals 
bijvoorbeeld de gemeente Helmond, in 2021 actief 
bezig geweest met de realisatie van nieuwe natuur, 
maar waren die gemeenten niet zelf de aanvrager 

van de subsidie. 
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Meer en nog betere
informatie over plannen 
en projecten
Natuur realiseren is niet eenvoudig. Zeker niet voor mensen die dat niet 
dagelijks doen. 
Daarom hebben wij onze informatievoorziening aangevuld en op 
onderdelen verbeterd. Zo hebben wij onze informatie- en inspiratiegidsen 
Puur Natuur en Natuur & Ondernemen vernieuwd. De gidsen geven onder 
meer informatie over de voorwaarden én voordelen van 
natuurontwikkeling en tips over hoe je jouw natuurplannen kansrijker kunt 
maken. Op tal van plekken worden verwijzingen gemaakt naar regelingen 
en brochures die kunnen helpen bij de realisatie van jouw ideeën.
Daarnaast presenteren we een groot aantal inspirerende voorbeelden van 
al gerealiseerde natuurplannen.
De beide gidsen zijn ook terug te vinden op 
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/inspiratie. Of scan de QR-code.

De gidsen zijn ook te bestellen via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl
We benutten ook Facebook, Twitter, onze nieuwsbrief en website om 
belangstellenden te informeren over waar we mee bezig zijn én om nieuwe 
initiatiefnemers te bereiken. Met name de nieuwsbrief (2200 abonnees) en 
onze LinkedIn-pagina (bijna 1400 volgers) hebben een groot bereik. 
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Brochure over ontwikkelen van 
voedselbossen in Brabant

Vanwege de grote belangstelling voor voedselbossen hebben wij in 2021 ook een eenvoudige en handzame 
brochure gemaakt voor potentiële initiatiefnemers van voedselbossen in het Natuurnetwerk Brabant. 
De brochure geeft niet alleen concrete tips over waar je rekening mee moet hebben bij het maken van een 
plan voor een voedselbos in het Natuurnetwerk Brabant en hoe je een subsidie hiervoor kunt aanvragen, 
maar zij laat ook voorbeelden zien van voedselbossen, die al zijn of worden gerealiseerd.

Zie ook www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/inspiratie/folder-over-aanleg-voedselbossen-in-brabant
Of bestel een fysiek exemplaar van de brochure via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl
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De ambtenaar 

”Met ons bomenplan lopen we voorop in Brabant. Dat is te 
danken aan onze gemeenteraad, die al langer het belang 
van meer groen inziet, maar zeker ook aan partners als 
Groen Ontwikkelfonds Brabant die bereid zijn ons financieel 
te helpen. 
Als wij het bomenplan volledig zelf hadden moeten 
bekostigen, dan weet ik niet of het in deze vorm ook de 
eindstreep gehaald zou hebben.” 

Koen Jellema, 
beleidsmedewerker bos, natuur & groen bij gemeente 
Eersel

De agrarische ondernemer

”Wij pachten 16 hectare grond. Agrarische grond, maar wel met 
extra natuurwaarde. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld 
kruidenrijke graslanden zaaien en geen bestrijdingsmiddelen 
gebruiken. 
Door ons vee hier te laten grazen en het gras te maaien voor 
wintervoer, houden we er ook nog iets aan over. Zo helpen we 
elkaar: de boeren de natuur en de natuur de boeren.”

Jan van den Broek, 
bioboerderij Het Schop in Hilvarenbeek

De landgoedeigenaar 

“Door de goede samenwerking met Groen Ontwikkelfonds 
Brabant, het waterschap, ecologen en Bosgroep Zuid 
hebben we het hele proces van oriënterende gesprekken tot 
toekenning van de subsidie binnen nog geen anderhalf jaar 
kunnen doorlopen. Dat zo snel zoveel hectares 
landbouwgrond kunnen worden omgezet naar natuur is te 
danken aan het lage fosfaatgehalte. Over het algemeen 
zijn de fosfaatwaarden van landbouwgronden te hoog om 
er schrale natuur te kunnen ontwikkelen.”

Arjan Jurry en Pieter Dirven,
Landgoed Luchtenburg Ulvenhout 

De gedeputeerde

“Wat mij elke dag drijft is om Brabant weer een beetje mooier en 
leefbaarder te maken. En dat lukt alleen als we samenwerken met 
heel veel partijen. Daarom ben ik blij met de samenwerking met 
Groen Ontwikkelfonds Brabant. We staan voor stevige 
uitdagingen op het gebied van water en natuur om Brabant 
klimaatbestendig te maken. Tegelijkertijd zijn de budgetten 
beperkt. Voortdurend het grotere belang voor ogen houden, open 
staan voor initiatieven en creatieve oplossingen zoeken gaat ons 
verder helpen. Het Initiatief van Groen Ontwikkelfonds Brabant 
voor Brabantse Burgerbossen is daar een mooi voorbeeld van”.

Hagar Roijackers
Gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak 
Provincie Noord-Brabant 

Anderen over ons…
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Positieve evaluatie door 
onderzoeksbureau KplusV

In opdracht van het provinciebestuur wordt elke vier jaar onderzoek gedaan naar het functioneren van 
Groen Ontwikkelfonds Brabant. In het meest recente evaluatierapport (november 2021) is het 
onderzoeksbureau KplusV positief over wat Groen Ontwikkelfonds Brabant in de afgelopen vier jaar 
heeft gedaan én bereikt. In het rapport doet KplusV ook een aantal aanbevelingen voor aanpassingen, 
die ervoor moeten zorgen dat Groen Ontwikkelfonds Brabant haar doel -een robuust en 
aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant in 2027- daadwerkelijk kan realiseren.
Benieuwd naar het rapport van KplusV? Download het
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/positief-evaluatierapport-over-groen-ontwikkelfonds-brabant

Groen Ontwikkelfonds Brabant is eind 2021 met provincie Noord-Brabant in overleg getreden over de 
belangrijkste aandachtspunten uit het rapport van KplusV. 

“Groen Ontwikkelfonds Brabant draagt 
in ruime mate bij aan het stimuleren en 
opschalen van een robuust 
natuurnetwerk in Brabant. De kosten 
die het omzetten van 
landbouwgebieden naar 
(ondernemende) natuur Groen 
Ontwikkelfonds Brabant met zich 
meebrengt kunnen de 
maatschappelijke partners niet zelf 
dragen. Naast het GOB zijn er vanuit 
de provincie Brabant geen andere 
financieringsmogelijkheden voor de 
realisatie van het NNB. Het bestaan 
van het fonds is daarom van grote 
toegevoegde waarde voor de realisatie 
van het NNB, de realisatie van nieuwe 
natuur en andere aan natuur verwante 
opgaven en het in stand houden van 
biodiversiteit. In de toekomst liggen er 
nog veel opgaven, waarvoor het van 
belang is om vast te stellen welke rol 
Groen Ontwikkelfonds Brabant 
daarvoor kan hebben”.

Nog meer anderen over ons…
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Klanten tevreden over dienstverlening
De klanten waarderen de dienstverlening met gemiddeld een 7,5 voor Groen Ontwikkelfonds Brabant. 
Dat blijkt uit een onderzoek dat Motivaction in 2021 heeft uitgevoerd.
Wat natuurmakers vooral aanspreekt in Groen Ontwikkelfonds Brabant is de wijze van communiceren 
(”informeel en prettig”) en de kennis van de medewerkers. Er is ook waardering voor hoe Groen 
Ontwikkelfonds Brabant aanvragen voor subsidies en grondaankopen afhandelt. 

Lees het onderzoeksrapport van Motivaction op https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/over-
gob/archief/onderzoek-naar-klanttevredenheid

https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/over-gob/archief/onderzoek-naar-klanttevredenheid


Initiatiefnemers 
op weg helpen 

Ook in 2021 was de inzet van de 
Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant 
onmisbaar. 
Het realiseren van nieuwe natuur is 
complex. Het is van zeer groot belang om 
initiatiefnemers hierbij te ondersteunen met 
goede raad en daad. 
Mede dankzij de medewerkers van de 
Werkeenheid ontvingen wij in 2021 veel 
kwalitatief goede plannen. 
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Veerkracht
in 2021

COVID-19 ging ook aan het team 
van Groen Ontwikkelfonds Brabant 
niet ongemerkt voorbij. 
Medewerkers van onze organisatie 
werden getroffen door het virus. 
Bovendien kregen wij te maken met 
de impact van het noodgedwongen 
thuis moeten werken. 
Het vroeg ook in 2021 veel extra 
energie van alle betrokkenen. De 
communicatie verloopt achter een 
beeldscherm nu eenmaal minder 
soepel én vanzelf. Dit had niet 
alleen effect op de samenwerking 
binnen ons eigen team, ook de 
afstemming met initiatiefnemers en 
samenwerkingspartners verliep 
vooral digitaal. 
Ook het inwerken van nieuwe 
collega’s vanuit huis was, zowel 
voor onze nieuwe collega’s als voor 
de overige teamleden, geen 
sinecure.
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Bedrijfsvoering
Vanwege het aantal toegenomen subsidiebeschikkingen en de 
daarmee samenhangende financiele middelen is Groen 
Ontwikkelfonds Brabant met ingang van 2021 geclassificeerd 
als een middelgrote onderneming. Dit brengt een aantal 
aanvullende verantwoordingsvereisten met zich mee voor de 
jaarrekening en de controle hierop door de accountant. 

In 2021 is wederom veel tijd en energie gestoken in de 
bedrijfsvoering van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Door het 
werken met een nieuwe SAP-omgeving (bedrijfssoftware) is de 
administratie en informatievoorziening efficiënter en 
effectiever ingeregeld. We kunnen op het gewenste 
detailniveau, toegankelijk en volledig, verantwoording afleggen 
over de complexe administratieve wereld van het realiseren 
van nieuwe natuur. 

Vergaderingen
aandeelhouders
De aandeelhoudersvergadering is in 2021 tweemaal 
bijeengekomen. Op de agenda stonden onder andere: 
jaarverslag 2020 & jaarrekening 2020, risicomanagement, 
evaluatie van Groen Ontwikkelfonds Brabant door KplusV en 
onderzoek naar de uitvoeringskracht van de realisatie van het 
Natuurnetwerk Brabant door Bureau Zet.
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Advies- en investeringscommissie: 128 plannen
De Advies- en Investeringscommissie is in het afgelopen jaar 11 keer bijeen geweest.
In 2021 zijn 128 plannen aan de commissie voorgelegd, met het verzoek om hierover een advies te geven aan de directeur van Groen Ontwikkelfonds 
Brabant. 
Nagenoeg alle adviezen aan de directeur waren ook in 2021 positief; slechts 1 plan kreeg een negatief advies. Regelmatig worden adviezen voorzien van 
een inhoudelijke aanbeveling of een voorwaarde, die vervolgens kan worden opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking. 
Het is wél bijna 20 keer voorgekomen dat een subsidieaanvraag is aangehouden, omdat de commissie nog aanvullende informatie nodig had om zich 
een beter beeld te kunnen vormen van een project. 
De inhoudelijke gesprekken in de commissie gingen vaak over de samenhang tussen de ecologische en hydrologische maatregelen. 
In 2021 kwam Rita Kuijsters de commissie versterken in plaats van vertrekkend commissielid Jos Janssen.
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300
Taxaties
De grondslag voor de 
subsidiebeschikkingen (verwerving 
en functiewijziging) is gebaseerd 
op een taxatie van de grond op 
marktwaarde. Ook worden taxaties 
uitgevoerd voor de aankopen van 
grond/gebouwen. Een omvangrijke 
klus, die om grote zorgvuldigheid 
vraagt.
In 2021 zijn ongeveer 300 taxaties 
uitgevoerd, veelal met een 
doorlooptijd van 5 weken. 
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Kwalitatieve 
Verplichtingen
Om de instandhouding van de gerealiseerde nieuwe natuur 
duurzaam te borgen wordt voor alle percelen een Kwalitatieve 
Verplichting (KV) gevestigd bij een notaris. 
Dat vraagt intensieve afstemming tussen de eigenaar van de nieuwe 
natuur, de notaris en Groen Ontwikkelfonds Brabant. Juridische 
formuleringen vereisen nauwkeurigheid. Inmiddels hebben we een 
vast team voor omvangrijke klus. In 2021 zijn 76 KV’s gevestigd. 

Daarnaast wordt de borging van nieuwe natuur geregeld via 
bestemmingsplannen. 34



Het kernteam van Groen Ontwikkelfonds 
Brabant werkt met veel mensen samen aan 

onze natuuropdracht.

De persoonlijke betrokkenheid en deskundigheid verdient een 
groot compliment!
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