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1. Aanvullende informatie 

Voor cluster 3 (Notsel, Strijbeek) is de informatie zoals deze is verstrekt in de Informatiebrochure die 

op 2 november is gepubliceerd, niet helemaal volledig. De jacht is verhuurd aan WBE Taxandria tot 

eind 2028. Deze jachthuurovereenkomst wordt overgedragen aan de koper van dit cluster. 

 

 

 

2. Antwoorden op de gestelde vragen 
 

Procedure 

 

1. De gronden zijn verdeeld over meerdere clusters. Sommige clusters liggen aaneengesloten. Is 

het toegestaan om clusters samen te voegen en voor een aantal samengevoegde clusters één 

plan op te stellen en één bod uit te brengen? 

Antwoord: 

Bij het indienen van uw inschrijving via het online inschrijfformulier kunt u kiezen voor 1 

cluster en voor dat cluster dient u dan een plan in en een bod. Deze keuze is gemaakt om de 

plannen en biedingen te kunnen beoordelen zoals in de Inschrijfleidraad is beschreven én op 

die manier ook met elkaar te kunnen vergelijken. Indien u een plan opstelt voor meerdere 

clusters samen, dan dient u dit plan te uploaden bij elke inschrijving voor een cluster en 

duidelijk aan te geven welke deel van het plan van toepassing is op het cluster waarvoor 

wordt ingeschreven. U kunt voor zoveel clusters inschrijven als u wilt. Elk cluster wordt 

afzonderlijk beoordeeld. Eén bod voor door u samengevoegde clusters is niet mogelijk. U 

dient per cluster een bod te doen. 

 

2. Kan er ook op de afzonderlijke percelen ingeschreven worden, of uitsluitend voor het gehele 

cluster? 

Antwoord: 

Het is niet mogelijk om in te schrijven op een gedeelte van een cluster (dit is eis 12 van de 

Inschrijfleidraad). 

 

3. Waarom worden de gronden niet overgedragen aan Staatsbosbeheer? 

Antwoord: 

Bij deze inschrijfprocedure wordt het principe van gelijkberechtiging gehanteerd. Dat 

betekent dat iedereen met een goed natuurplan de kans moet krijgen om natuurgrond te 

kopen. De gunning van de grond wordt vervolgens bepaald aan de hand van criteria die 

vooraf bekend zijn gemaakt (zie Inschrijfleidraad), zodat het proces van gunning op een 

transparante manier vorm krijgt. Deze manier van werken komt voort uit de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en zijn al een aantal jaren de gangbare praktijk bij de 

verkoop en verpachting van grond door de provincie Noord-Brabant en Groen 

Ontwikkelfonds Brabant.  

 

4. Waarom is de datum van de deadline voor het indienen van vragen veranderd? 

Antwoord: 

Bij openbare inschrijfprocedures moeten potentiële geïnteresseerden voldoende gelegenheid 

hebben gekregen om te weten van het aanbod van de grond. Dat doen wij door te-koop 

borden te plaatsen in het veld en door gebruik te maken van sociale media en de digitale 

nieuwsbrief van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Vanwege de planning van het verschijnen van 

deze nieuwsbrief hebben we de deadline voor het stellen van vragen een week opgeschoven. 
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De overige deadlines van deze inschrijfprocedure veranderen vooralsnog niet. Wij kunnen, 

zoals verwoord in de inschrijfleiddraad, de planning wijzigen als daar redenen voor zijn. Dat 

zullen wij altijd goed communiceren.  

 

5. Een inschrijving bestaat uit het indienen van een inrichtings- en beheerplan en een bod. Het 

bod bestaat uit: het bedrag voor de aankoop van de grond, de begrootte kosten voor de 

natuurinrichting en de begrootte kosten voor het in stand houden van de natuur. Dat geeft 

mij twee vragen: 1. Is er beheersubsidie via de SNL mogelijk na inrichting? en 2. Nemen we 

die geschatte inkomsten ook mee in de begrootte kosten voor het in stand houden van de 

natuur? 

Antwoord: 

Na inrichting zal de SNL-beheersubsidie open gesteld worden voor de ingerichte percelen 

(Meer informatie over SNL: https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr366527_18). Bij 

deze inschrijfprocedure wordt geen financiële onderbouwing gevraagd hoe u de natuur 

duurzaam in stand houdt. Het bod dat u indient geldt voor de aankoop van de grond en 

daarbij gaat u de verplichting aan om de grond in te richten conform uw plan en de natuur in 

stand te houden. Het is aan u welke overwegingen een rol spelen bij het bepalen van de 

hoogte van dit bod. 

 

6. De gronden kunnen op verschillende manieren worden ingericht om tot de gewenste 

doelstelling te komen. De verschillende inrichtingsvormen vragen een andere investering. 

Deze investering beïnvloedt wellicht het uiteindelijke bod. Het uiteindelijk bod is een 

zwaarwegende factor bij de gunning. In welke mate wordt het bedrag dat in de inrichting 

geïnvesteerd wordt betrokken bij het eindbod? 

Antwoord: 

Het klopt dat de gronden op verschillende manieren kunnen worden ingericht om de 

beoogde natuurbeheertypes te realiseren. De ambitie en kennis die achter de keuzes zitten 

voor een bepaalde inrichtingsmaatregel worden gewaardeerd via de kwaliteitsbeoordeling 

van het ingediende plan. Het ingediende plan telt zwaarder mee dan het geboden bedrag in 

de verhouding 60/40. Tegelijkertijd vragen wij een minimale kwaliteit van het beheerplan. 

Dat betekent dat plannen die op dit vlak onvoldoende scoren, afvallen, ongeacht de geboden 

prijs. Op deze manier hebben plannen met een hogere natuurambitie en een grotere 

meerwaarde voor de biodiversiteit, een voordeel. 

  

 

Randvoorwaarden  

 

7. Wat is de reden dat er op de aangeboden percelen in het Markdal expliciet geen ONNB 

mogelijk is, terwijl de hogere gronden (de oude, cultuurhistorische akkers op de donken) 

daar zeer geschikt voor zijn en van oudsher ook voor akkerbouw en vollegrondstuinbouw 

gebruikt werden? 

Antwoord: 

Bij deze inschrijfprocedure heeft de provincie Noord-Brabant als opdrachtgever voor deze 

inschrijfprocedure, verschillende randvoorwaarden meegegeven. Een van die 

randvoorwaarden is het hanteren van de natuurbeheertypes zoals deze zijn vastgelegd in de 

bestemmingsplannen van de gemeenten. Deze natuurbeheertypes zijn mede tot stand 

gekomen vanuit het Voorkeursalternatief voor de herinrichting van het Markdal. Via de 

bestemmingsplanprocedure hebben belanghebbenden hier zienswijzen op in kunnen dienen. 

Inmiddels zijn de bestemmingsplannen vastgesteld.  

https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr366527_18
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Vervolgens is de vraag of de beoogde natuurbeheertypes als ‘puur natuur’ gerealiseerd 

dienen te worden of dat realisatie op een ondernemende manier ook mogelijk is. De 

provincie Noord-Brabant heeft hierbij Groen Ontwikkelfonds Brabant als randvoorwaarde 

meegeven om voor alle clusters op zoek te gaan naar ‘puur natuur’ initiatieven, vanwege de 

toegevoegde waarde voor de biodiversiteit. Bijvoorbeeld bij een ‘puur natuur’-kruidenrijk 

grasland kan meer ingezet worden op verschraling van de bodem, wat gunstig is voor de 

biodiversiteit. Bij ‘puur natuur’ is er namelijk beheersubsidie SNL mogelijk wat de 

grondeigenaar ondersteunt bij maatregelen om de biodiversiteit te vergroten.  

 

8. Is ONNB mogelijk in geval de te realiseren natuur-ambitie van hogere kwaliteit is dan 

kruiden- en faunarijk grasland? 

Antwoord: 

Zie het antwoord hierboven.  

 

9. Kunnen de percelen na verwerving door een natuurorganisatie verpacht worden aan een 

agrarisch ondernemer, die de gronden ondernemend gebruikt voor omschakeling naar 

natuurinclusieve bedrijfsvoering?  

Antwoord: 

Na verwerving door wie dan ook kunnen de percelen verpacht worden aan een agrarisch 

ondernemer. Daarbij blijft uiteraard altijd de kwalitatieve verplichting gelden waar in staat dat 

het perceel alleen gebruikt mag worden als het betreffende natuurbeheertype en de daarbij 

afgesproken bepalingen over bemesting, beweiding, grondbewerking, gebruik 

bestrijdingsmiddelen en het anderszins negatief beïnvloeden van ecosystemen. (lees voor de 

kwalitatieve verplichting de verkoopovereenkomst). 

 

10. Kan een agrarisch ondernemer de percelen verwerven en ondernemend gebruiken voor 

omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, en zo ja, welke eisen zijn er dan voor het 

beheer van kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)? 

Antwoord: 

Iedereen met een goed natuurplan kan de grond verwerven, dus ook een agrarisch 

ondernemer. Daarbij gaat het in deze inschrijfprocedure om ‘puur natuur’. In het natuurplan 

van de inschrijver verwachten we een uitwerking hoe de natuur ontwikkeld wordt conform de 

beschrijving van N12.02 kruiden- en faunarijk grasland zoals deze in de Index Natuur en 

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

natuur-en-landschap/natuurtypen/n12-rijke-graslanden-en-akkers/n12-02/ 

 

Deze beschrijving is nog vrij algemeen. Wij verwachten van de inschrijvers een concrete 

uitwerking hoe ze eventuele bemesting en beweiding willen inzetten om natuurdoelen te 

halen. Overigens willen wij er op wijzen dat bij N12.02 kruiden- en faunarijk grasland 

grondbewerking niet is toegestaan, waardoor bijvoorbeeld scheuren niet mogelijk is. 

 

11. Er wordt bij Kruiden- en faunarijk grasland een minimum genoemd van 5% 

landschapselementen. Wat acht u een acceptabel maximum. Wanneer gaat het in uw ogen 

over van een kruidenrijk grasland naar meer een bossituatie?  

Antwoord: 

Een kruidenrijk grasland is waardevol voor de biodiversiteit indien er voldoende bloeiende 

kruiden aanwezig zijn (insecten!) en er voldoende structuurvariatie aanwezig is waarin kleine 

dieren kunnen verblijven. Bij het toenemen van het areaal bomen op een perceel gaat dat op 

een gegeven moment ten koste van het aandeel bloeiende kruiden op het perceel en de 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n12-rijke-graslanden-en-akkers/n12-02/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n12-rijke-graslanden-en-akkers/n12-02/
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typerende ruigte die belangrijk is voor de fauna van kruidenrijke graslanden. In de Index 

Natuur en Landschap worden de volgende richtlijnen gegeven: 

- aandeel kruiden en mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20% 

- hoog struweel (inclusief braamstruweel): minimaal 5% en maximaal 20% 

- solitaire bomen en kleine bosjes: minimaal 1% en maximaal 5% 

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

landschap/natuurtypen/n12-rijke-graslanden-en-akkers/n12-02/ 

 

12. Is er bij landschapselementen en natuurbeheertypes ook toegestaan om eetbare soorten aan 

te planten, die voldoen aan de typering van een natuurtype of landschapselement?  

Antwoord: 

Ja. Als een eetbare soort past binnen de typering van de Index Natuur en Landschap, dan is 

dat mogelijk. Bij deze inschrijfprocedure zoeken wij naar initiatieven die een positieve 

bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Daarom vragen wij een onderbouwing wat de 

toegevoegde waarde is van uw plan voor de biodiversiteit op het perceel en de directe 

omgeving. Een plan waarin de gekozen soorten plantgoed goed bijdragen aan de 

biodiversiteit zal hoger scoren dan een plan met soorten die dat niet doen. Hoe specifieker 

de bijdrage aan de biodiversiteit is beschreven, hoe meer punten u hiervoor kunt krijgen. Het 

al dan niet eetbaar zijn speelt bij de beoordeling van de plannen geen rol. 

 

13. Zijn de oppervlakten en aantallen van de in het voorlopige ontwerp ingetekende 

landschapselementen beschikbaar? 

Antwoord: 

Nee. Het voorlopige ontwerp heeft het karakter van een inrichtingsschets. De 

detailuitwerking verwachten van we van de inschrijvers. 

 

14. Klopt het dat sommige clusters horen bij het rijksdeel van het NNB en andere tot het 

provinciaal deel? En heeft de aangekondigde bezuiniging op het provinciaal deel van het NNB 

invloed op deze inschrijfprocedure? 

Antwoord: 

Cluster 1, 2 en 6 liggen in het provinciaal deel van het NNB. De aangekondigde bezuiniging 

op de Subsidieregeling Realisering Natuurnetwerk Brabant voor het provinciaal deel van het 

NNB, heeft geen invloed op deze inschrijfprocedure.  

 

 

Specifieke vragen over percelen  

 

Cluster 1 

15. Weet u of het perceel GNK02-D2839 ten noorden van perceel 1 (binnenkort) ook te koop 

gaat komen? 

Antwoord: 

Dat weten wij niet. 

 

16. Wat is de bestemming van perceel …2819, aangrenzend aan …D2945? 

Antwoord: 

Dat kunt u zelf opzoeken via www.ruimtelijkeplannen.nl/. Het spreekt voor zich dat wij geen 

informatie aanleveren over percelen die niet in deze inschrijfprocedure worden aangeboden. 

 

17. Kan perceel …D2819 als bos (en deels N12.02 kruidenrijk grasland) worden bijgevoegd? 

Antwoord 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n12-rijke-graslanden-en-akkers/n12-02/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n12-rijke-graslanden-en-akkers/n12-02/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Deze inschrijfprocedure gaat niet over perceel …D2819. 

 

18. Bij perceel 6 geeft u wel expliciet aan: "Een bos met enkele eetbare soorten dat voldoet aan 

de typering van een natuurbeheertype (N-type) uit de Index Natuur en Landschap, kan wel." 

Bij perceel 1 geeft u dat niet aan voor het bosgedeelte. Is bovenstaande zin van perceel 6 ook 

mogelijk van toepassing bij het bosgedeelte van perceel 1? 

Antwoord: 

Ja. Deze zin is ook van toepassing op het bosgedeelte van perceel 1. Bij deze 

inschrijfprocedure zoeken wij naar initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de 

biodiversiteit. Daarom vragen wij een onderbouwing wat de toegevoegde waarde is van uw 

plan voor de biodiversiteit op het perceel en de directe omgeving. Een plan waarin de 

gekozen soorten plantgoed goed bijdragen aan de biodiversiteit zal hoger scoren dan een 

plan met soorten die dat niet doen. Hoe specifieker de bijdrage aan de biodiversiteit is 

beschreven, hoe meer punten u hiervoor kunt krijgen. Het al dan niet eetbaar zijn speelt bij 

de beoordeling van de plannen geen rol. Het bosdeel op cluster 1 heeft een functie in de 

verbinding met het bos aan de andere kan van weg en de faunapassage onder de weg; wij 

adviseren u daar rekening mee te houden met uw keus voor de soorten bomen. 

 

19. Bij perceel 1: is de oppervlakte N15.02 dennen-, eiken- en beukenbos uit te breiden ten 

koste van de oppervlakte voor  N12.02 kruiden- en faunarijk grasland? Wat is de motivatie 

om de oppervlakte ingetekend bos zo groot/klein te maken als staat aangegeven. Hoe groot 

is die oppervlakte ?  

Antwoord: 

Nee. Zoals is aangeven in de inschrijfleidraad en in deze Nota van Inlichtingen, wordt hier 

vastgehouden aan de natuurbeheertypes zoals deze in het bestemmingsplan zijn 

opgenomen. De motivatie die hieraan vooraf is gegaan kunt u raadplegen via de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl waar onderbouwende documenten zijn te vinden met betrekking 

tot het bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013, Markdal.  De oppervlakte van het deel bos 

is ongeveer 0,5 hectare.  

  

20. Wat is bij perceel 1 toegestaan bij het onderdeel vochtig hooiland aan de perceelsranden van 

de percelen? Wat kan daar nog wel aan bijvoorbeeld heggen of struweel worden aangeplant? 

Bijvoorbeeld ter verfraaiing van het landschap. 

Antwoord: 

In uw plan geeft u een onderbouwing van de bijdrage van uw plan aan biodiversiteit op het 

perceel en de omgeving. De plannen worden dus op biodiversiteit beoordeeld; alleen 

landschappelijke kwaliteiten beschrijven is niet voldoende. Als een bepaalde heg of struweel 

van toegevoegde waarde is voor de biodiversiteit op het vochtig hooiland, dan kunt u dat zo 

opnemen in uw plan. 

 

21. Een vaste verblijfplek of hut is niet toegestaan. Is bijvoorbeeld een verrijdbare schaftkeet of 

composttoilet (tijdelijk) wel toegestaan? 

Antwoord: 

Indien u deze (tijdelijke) voorzieningen nodig acht voor het natuurbeheer, dan neemt u dat 

op in uw beheerplan. Uw beheerplan zal vervolgens beoordeeld worden op de bijdrage aan 

de natuurambities die u heeft gesteld. De initiatiefnemer die de grond gegund krijgt is 

vervolgens zelf verantwoordelijk voor het regelen van de noodzakelijk vergunningen. 

 

22. Is het mogelijk om het pomphuisje te laten staan (als cultuurelement?) zodat enige opslag 

van gereedschap en materiaal mogelijk is? 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Antwoord: 

Nee, dat is niet mogelijk. 

 

23. In hoeverre is een educatieve/recreatieve of gebruiksfunctie van met name perceel …D2945 

mogelijk? 

Antwoord: 

In uw plan geeft u een onderbouwing van de bijdrage van uw plan aan biodiversiteit op het 

perceel en de omgeving en u beschrijft uw bijdrage aan een duurzaam en Vitaal Markdal. 

Educatie en recreatie kunnen daar een onderdeel van zijn. De uitwerking van deze educatieve 

en recreatieve functies dienen uiteraard wel te passen bij de natuurdoelen op het perceel en 

de omgeving en kunnen daarom alleen extensief van aard zijn. 

 

24. Mag in het midden van het bos een kleine open plek als verzamelpunt worden gemaakt met 

daarin een (kleine) kampvuurplaats? Deze kampvuurplaats is voor een klein vuurtje tbv koken 

op houtvuur, meer niet. 

Antwoord 

In uw plan geeft u een onderbouwing van de bijdrage van uw plan aan biodiversiteit op het 

perceel en de omgeving en u beschrijft uw bijdrage aan een duurzaam en Vitaal Markdal. 

Educatie en recreatie kunnen daar een onderdeel van zijn. De uitwerking van deze educatieve 

en recreatieve functies dienen uiteraard wel te passen bij de natuurdoelen op het perceel en 

de omgeving en kunnen daarom alleen extensief van aard zijn. Daarbij wijzen wij u er op dat 

het bos bedoeld is als beschutte plek om dieren te geleiden van en naar de faunapassage 

onder de Dorpstraat. 

 

25. Moeten de percelen openbaar zijn? Dit ivm hondeneigenaren die hun hondenpoep in de 

natuur niet opruimen en in het wild fietsende mountainbikers.  

Antwoord: 

In de informatiebrochure staat dat u een struin/laarzenpad dient op te nemen in uw 

inrichtingsplan. Dat pad dient u open te stellen voor wandelaars. Het staat u vrij om daarbij 

aan te geven dat het cluster alleen toegangelijk is op dit pad, dat honden aan de lijn dienen 

te blijven en dat fietsers niet zijn toegestaan op het laarzenpad.  

 

26. Welke ruimte ligt er voor een zelfoogstmoestuin in perceel …D2945? 

Antwoord: 

Een moestuin past niet binnen de afbakening van het natuurbeheertype N12.02 kruiden- en 

faunarijk grasland en N15.02 dennen- eiken- en beukenbos. (zie Index Natuur en 

Landschap)  

 

Cluster 2 

27. Klopt het dat voortzetting of uitbreiding van de pluktuin van Wortels Breda niet is toegestaan 

binnen de randvoorwaarde voor ‘puur natuur’. 

Antwoord: 

Voor cluster 2 wordt gezocht naar kopers die N12.02 kruidenrijk grasland realiseren. Een 

pluktuin is geen N12.02 kruidenrijk grasland. 

 

28. Wat is de reden dat de percelen GNK02D6289 en -4438 gezamenlijk worden aangeboden in 

één cluster, terwijl er een verhard fietspad tussen deze percelen loopt? 

Antwoord: 

De percelen in deze inschrijfprocedure zijn zodanig geclusterd, dat dezelfde natuurtypes die 

naast elkaar liggen zo veel mogelijk als een logisch geheel worden aangeboden. Daarbij 
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willen we voorkomen dat er percelen ‘over blijven’. Indien u dat wenst kunt u voor het gehele 

cluster inschrijven als een combinatie met iemand anders. U kunt dan onderling afspreken 

dat na gunning de een het ene perceel koopt en de ander het andere perceel. 

 

29. De percelen in cluster 2 zijn momenteel bestemd als “Agrarisch met waarden – Natuur- en 

landschapswaarden”. Aangegeven wordt dat de gemeente deze bestemming kan wijzigingen 

naar “Natuur”. Is bij u bekend of de gemeente de intentie heeft om deze bestemming te 

wijzigen en op welke termijn de gemeente deze wijziging wil doorvoeren? 

Antwoord:  

Gemeenten actualiseren regelmatig bestemmingsplannen. Bij deze actualisatie zijn 

gemeenten verplicht om de (interim) Omgevingsverordening als uitgangspunt te nemen. 

Percelen die in het Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant als ingerichte natuur 

(‘puur-natuur’) op de natuurbeheertypekaart staan aangegeven, krijgen dan de bestemming 

‘natuur’ of ‘bos’. Op welke termijn gemeente Breda deze aanpassing zal doen, is momenteel 

nog niet bekend. 

 

Cluster 4 

 

30. Is het mogelijk om via dit cluster aan te sluiten op het wandel/fietspad langs het Markdal? In 

bijlage A staat ‘exacte ligging fietspad in overleg met Natuurmonumenten’. Er ligt reeds een 

pad, met wie moeten we in overleg om daarop aan te sluiten? 

Antwoord: 

Om aan te sluiten op het fietspad dat er al ligt, zal er een doorsteek gemaakt moeten worden 

door het natuurgebied van Natuurmonumenten. De keuzes voor een wenselijke recreatieve 

inrichting van het Markdal vergt een zorgvuldige afstemming met verschillende 

gebiedspartijen, grondeigenaren en andere belanghebbenden waarbij natuurbelangen en 

recreatieve belangen en individuele wensen en belangen goed afgewogen moeten worden. 

Het valt buiten de scope van deze inschrijfprocedure om hier op voorhand al uitspraken over 

te doen.  

 

31. In de inschrijfleidraad wordt een voorlopig ontwerp gegeven, hierin staan (27) 

hoogstamfruitbomen. Dienen dit er ook echt 27 te zijn of mogen we nog schuiven in het 

aantal? 

Antwoord: 

Ja, u kunt schuiven in het ontwerp en aantal bomen. Het ontwerp is gebaseerd op de wens 

om een bepaalde variatie en kleinschaligheid in het landschap aan te brengen. Dat kan ook 

anders ontworpen worden. Leidraad is dat op minimaal 5% van de oppervlakte 

landschapselementen (bomen in dit geval) aanwezig zijn.  

 

32. Het perceel wordt ingericht als kruiden en faunarijk grasland met een aantal 

hoogstamfruitbomen. In de kwalitatieve verplichting staan in artikel 3 Verplichtingen over 

bemesting en begrazing. Is het voldoende om aan te geven dat we aan de voorwaarden willen 

voldoen voor het beheertype Kruiden- en Faunarijk grasland? 

Antwoord: 

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft gemerkt dat er interpretatieverschillen kunnen ontstaan 

bij het beoordelen welke begrazing en bemesting passend is bij het beheertype N12.02 

kruiden- en faunarijk grasland. Vandaar dat nadere specificering nodig is voor begrazing en 

bemesting in de kwalitatieve verplichting. Dat betekent dat er dan ook duidelijkheid is voor 

degene die na u de eigenaar wordt van het perceel. En het betekent dat er duidelijkheid is 

mochten er geschillen ontstaan over de intensiteit van de beweiding en bemesting. 
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Overige vragen 

 

33. Welke beheersvergoeding staat er voor deze percelen? 

Antwoord 

In bijlage 2 van de Informatiebrochure die bij deze inschrijfprocedure hoort, staat meer 

informatie over de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). U kunt ook meer 

informatie vinden over deze regeling op: 

https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr366527_18. In bijlage 5 van deze regeling 

staan de tarieven voor de verschillende natuurbeheertypes en landschapselementen. 

 

34. Wat vindt de dorpsraad van de plannen? Zijn er rechtszaken te verwachten? 

Antwoord: 

Als een koper het natuurbeheertype realiseert dat in het bestemmingsplan is opgenomen, 

dan is succesvol bezwaar maken tegen deze natuur uiteraard niet kansrijk.  

 

35. Komt de Markhoeve in Strijbeek ook in de verkoop? 

Antwoord: 

De Markhoeve zal zeker een keer in de verkoop komen, maar wanneer en op welke manier en 

binnen welke randvoorwaarden dat is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er dan 

ook gelijke kansen geboden zullen worden aan geïnteresseerden die passen binnen de 

gekozen randvoorwaarden. 

 

36. Zijn er analyseresultaten van bodemmonsters bekend waaruit de huidige fosfaattoestand van 

de aangeboden percelen blijkt? 

Antwoord: 

Nee. 

 

 

https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr366527_18

