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 Adviescommissie realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant: adviescommissie als bedoeld in 

artikel 82 van de Provinciewet; 

 ambitiekaart: kaart als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling natuur- en 

landschapsbeheer Noord-Brabant 2016; 

 Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant; 

 Basisregistratie Gewaspercelen: Basisregistratie Gewaspercelen opgenomen in de 

Basisregistratie Percelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; 

 bestaande natuur: bestaande natuur als aangeduid in het Natuurbeheerplan; 

 complex PAS-gebied: specifiek PAS-gebied, zijnde de gebieden Leenderbos, Groote Heide & De 

Plateaux, Groote Peel, Langstraat, Kempenland-West en Deurnsche Peel & Mariapeel; 

 DAEB vrijstellingsbesluit: Besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de 

toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met 

het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen (2012/21/EU) 

(PbEU 2012, L 7/3); 

 DAEB Kaderregeling: EU-kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de 

openbare dienst (2011) (2012/C 8/03) (PbEU 2012, C 8); 

 drijfmest: mest in de vorm van mineralenconcentraat varkensmest, gier van rundvee, dunne fractie 

drijfmest, dikke fractie drijfmest en digestaat covergisting runderdrijfmest 50%; 

 EVZ: ecologische verbindingszone, zijnde een langgerekt gebied waarbinnen natuur- en 

landschapselementen zijn of worden gerealiseerd, gericht op het verbinden van natuurgebieden 

als opgenomen en begrensd in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant; 

 enclave bestaande natuur: bestaande natuur als opgenomen en begrensd in het 

Natuurbeheerplan; 

 groenblauwe landschapselementen: elementen in het landschap die zorgen voor verfraaiing van 

het landschap, met meer ecologie, meer behoud van cultuurhistorie en meer belevingswaarden 

van het agrarische en natuurlijke buitengebied als beschreven in de Index Natuur en Landschap; 

 grote onderneming: onderneming die niet aan de criteria, bedoeld in bijlage I van de 

landbouwgroepsvrijstellingsverordening voldoet; 

 hoogwaardig natuurbeheertype: natuurbeheertype als aangeduid in bijlage 3 bij deze regeling; 

 Index Natuur en Landschap: index die inzicht biedt in de ontwikkeling van de natuur- en 

landschapskwaliteit, te raadplegen via de website; https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-

landschap/index-natuur-en-landschap/; 

 inrichting: eenmalige investering in een natuurterrein die door middel van eenmalige 

inrichtingsmaatregelen rechtstreeks de fysieke condities of kenmerken van het desbetreffende 

natuurterrein wijzigt; 

 Kaderrichtlijn Water: Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 

oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 

waterbeleid (PbEU 2000, L 327); 

 landbouwactiviteit: activiteit als bedoeld in artikel 2.4, onder 8, van de Landbouwrichtsnoeren; 
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 landbouwer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die, dan wel samenwerkingsverband van 

natuurlijke personen of rechtspersonen dat, een landbouwactiviteit uitoefent; 

 landbouwgroepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) 702/2014 van de Commissie van 25 

juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in 

plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie met de internet markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, 

L 193); 

 landbouwgrond: landbouwareaal als bedoeld in artikel 2.4, onder 50 van de 

Landbouwrichtsnoeren, niet zijnde gronden als bedoeld in artikel 2.10, tweede lid, van de 

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB; 

 Landbouwrichtsnoeren: Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en 

de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PbEU 2014, C 204/1); 

 landschapsbeheertype: soort landschapselement als beschreven in de Index Natuur en 

Landschap; 

 leefgebiedenbenadering: integrale aanpak van het herstel en de ontwikkeling van de bedreigde 

biodiversiteit van soorten opgenomen op de Rode lijst, gebaseerd op landschapsherstel, 

systeemherstel en ecotoopherstel binnen de zes onderscheiden leefgebieden van Noord-Brabant, 

te raadplegen via de website https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-

landschap/natuur/biodiversiteit/biodiversiteit-en-leefgebieden; 

 motorrijtuigen: motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de 

Wegenverkeerswet 1994; 

 natte natuurparel: hydrologisch gevoelig gebied, dat vanwege specifieke omstandigheden van 

bodem en water hoge natuurwaarden vertegenwoordigt als opgenomen en begrensd in de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant; 

 Natura 2000-gebied: gebied als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet natuurbescherming; 

 Natuurbeheerplan: plan als bedoeld in artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en 

landschapsbeheer Noord-Brabant 2016; 

 natuurbeheertype: soort natuur als beschreven in de Index Natuur en Landschap, te raadplegen 

via de website https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/; 

 NNB: Natuur Netwerk Brabant, zijnde een samenhangend netwerk van natuurgebieden, dat van 

nationaal en internationaal belang is en het veiligstellen van ecosystemen als doel heeft als 

opgenomen en begrensd in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant; 

 NNB, niet zijnde EVZ: NNB met uitzondering van de EVZ’s; 

 NNB, nieuwe natuur: opgave nieuwe natuur als aangeduid in het Natuurbeheerplan als onderdeel 

van het NNB; 

 NNB provinciaal deel: NNB provinciaal deel als aangeduid in het Natuurbeheerplan; 

 NNB rijksdeel: NNB rijksdeel als aangeduid in het Natuurbeheerplan; 

 NURG-gebied: gebied dat is opgenomen in het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied van 

het Ministerie van Economische Zaken, dat tot doel heeft natuurontwikkeling in het rivierengebied 

te realiseren als begrensd in het Natuurbeheerplan; 

 ONNB: Ondernemend Natuur Netwerk Brabant, zijnde grond waarvan de functie wordt 

gecombineerd met natuurwaarden; 

 PAS: Programma Aanpak Stikstof als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit 

natuurbescherming; 

 risicogebied natuurbranden: gebied waarin een risico bestaat op onbeheersbare natuurbranden; 

 Rode lijst: door het Rijk vastgestelde lijst met wettelijk beschermde soorten; 

 verwerving: verkrijging van het recht van eigendom of recht van erfpacht; 

 



 voor PAS benodigd perceel: perceel dat nodig is om de PAS-natuurherstelmaatregelen te kunnen 

uitvoeren als aangeduid op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling; 

 wegen: wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; 

 wijst: geohydrologisch verschijnsel, voortvloeiend uit de aardkundige omstandigheden langs de 

Peelrandbreuk, met bijzondere waterhuishoudkundige omstandigheden en chemische 

samenstelling van het grondwater en oppervlaktewater tot gevolg als aangeduid op de kaart in 

bijlage 2 bij deze regeling. 
 


