
 

 

Tijdelijke stop subsidies provinciaal deel Natuur Netwerk Brabant  

Op 5 december 2022 heeft Gedeputeerde Staten besloten om een onderdeel van de subsidieregeling 
Realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant (NNB) tijdelijk stop te zetten, deze wijziging gaat in per 15 
december 2022. De aanpassing geldt voor het provinciale deel van het NNB. De focus ligt voor nu op 
initiatieven in het rijksdeel NNB en de realisatie Ecologische Verbindingszones (EVZ’s), waar nog veel 
mogelijkheden zijn.  

De afgelopen 9 jaar is door provincie en vele samenwerkingspartijen hard gewerkt aan onder andere de 
realisatie van het provinciaal deel van het NNB. Inmiddels is het overgrote deel succesvol gerealiseerd of 
belegd in projecten voor nieuwe natuur. De resterende opgave is daarmee binnen handbereik. Dat is het 
goede nieuws, het provinciaal deel van het netwerk is bijna af, met dank aan de inzet van alle 
initiatiefnemers. Tegelijkertijd komt daar ook een uitdaging bij, nu de provincie aanpassingen moet doen 
vanwege de effectuering van de ombuigtaakstelling waartoe Provinciale Staten in 2020 hebben 
besloten. 

Om de resterende hectares van het provinciaal deel van het NNB zo goed mogelijk te benutten is 
besloten om de subsidieregeling voor het provinciale deel per 15 december 2022 tijdelijk stop te zetten. 
Ook is het per 1 januari 2023 niet meer mogelijk om percelen toe te voegen aan het bestaande NNB 
(herbegrenzing). Het komende half jaar onderzoekt de provincie hoeveel, hoe en waar de laatste 
hectares van het provinciaal deel van het NNB het beste ontwikkeld kunnen worden. 

Mogelijkheden ontwikkeling natuur 
De subsidiestop geldt niet voor alle onderdelen van de realisatie NNB. Er zijn nog volop mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van nieuwe natuur binnen het netwerk. Dit geldt voor het deel van het NNB waar 
85% subsidie voor initiatieven beschikbaar is en waar afspraken met het Rijk aan ten grondslag liggen. 
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor initiatieven die betrekking hebben op de Ecologische 
Verbindingszones. Ook komen er financiën beschikbaar voor natuurherstel in Natura 2000-gebieden 
binnen het NNB.   

Achtergrond  
In het bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en Slim (2020) is vastgelegd dat de provincie structureel gaat 
bezuinigen om te anticiperen op het blijvend teruglopend financieel perspectief. Op alle provinciale 
programma’s wordt een bezuiniging doorgevoerd. Voor het Programma Natuur is er een 
bezuinigingsopgave gesteld van €41,2 miljoen in de jaren 2024 – 2027, die met name gaat landen in het 
provinciale deel van het NNB en in 175 van de 1325 hectaren EVZ’s waarvoor geen structurele 
provinciale dekking meer is. 

Ambities natuur blijven overeind  
Het Natuurnetwerk Brabant en de Ecologische Verbindingszone’s zijn van groot belang voor de natuur in 
Brabant. De ambitie is nog steeds om het gehele netwerk, inclusief de EVZ’s, aan te leggen. Echter, in 
het licht van de bezuinigingen die al meerjarig vastgelegd zijn in de begroting 2023, moeten keuzes 
worden gemaakt. Het komende jaar 2023 wordt een transitiejaar waarin we met een slimme aanpak, 



inzet van een uitgekiende instrumentenmix en in goede samenwerking met natuurpartners, zowel voor 
het Natuurnetwerk als de Ecologische Verbindingszones, alsnog veel kunnen bereiken. 

 

 


