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Samenvatting 

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een evaluatie uitgevoerd 
naar de effectiviteit en de efficiëntie van het provinciaal beleid ten aanzien 
van Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) voor de periode 2006-2010. Ter 
stimulering van de realisatie van EVZ’s is de Beleidsregel subsidie natuur 
en landschap ingesteld. Gemeenten en waterschappen, die 
verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke realisatie van de EVZ’s (zie 
kader hiernaast), konden op basis van deze regeling subsidie ontvangen. 
Voor de waterschappen geldt echter sinds 2008 de Bestuursovereenkomst 
Water 2 (BO2). Hierin is programmafinanciering opgenomen voor realisatie 
van natte EVZ’s.  
Binnen de evaluatie is allereerst de stand van zaken op 31 december 2010 
– letterlijk – in kaart gebracht in de vorm van een realisatiekaart. Bij de 
evaluatie is daarnaast gebruik gemaakt van een enquête, 
regiobijeenkomsten en interviews, waarbij het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer Brabant (CLB), de Adviescommissie EVZ’s, de 
werkgroep EVZ’s en alle Brabantse gemeenten en waterschappen zijn 
benaderd.  
 
Binnen de evaluatieperiode is binnen de Beleidsregel in totaal 19,6 miljoen 
euro subsidie beschikt, waarmee in totaal 104 projecten gefinancierd zijn 
(grondverwerving, inrichting of beide). Binnen de BO2 is sinds 2008 in totaal 
14,2 miljoen euro beschikt aan de waterschappen voor realisatie van natte 
EVZ’s. Koppeling van de subsidiebedragen aan de gerealiseerde kilometers 
binnen de evaluatieperiode is echter niet 1 op 1 mogelijk, aangezien in de 
evaluatieperiode nog projecten zijn afgerond waaraan in eerdere jaren 
subsidie verleend was en omdat beschikte projecten uit deze periode nog 
niet allemaal gereed gekomen zijn.  
Binnen de evaluatieperiode zijn voor in totaal 93 km natte en 22 km droge 
EVZ’s projecten uitgevoerd (grondverwerving, inrichting of beide). Tevens is 
er nog voor in totaal circa 292 km EVZ’s financiering gereserveerd in 
toegekende beschikkingen en binnen de BO2. In totaal zijn sinds 1996, toen 
het concept EVZ werd geïntroduceerd, 293 km EVZ’s volledig gerealiseerd. 
Dit is 18% van de totale taakstelling (1.596 km). 
 
Om de totale taakstelling af te ronden, zal in totaal nog 98,1 miljoen euro 
nodig zijn aan provinciale middelen (gebaseerd op het standaard 
subsidiepercentage van 50% en rekening houdend met al gereserveerde 
bedragen binnen de Beleidsregel en de BO2). Gezien het structurele 
jaarlijkse subsidiebudget zal het niet mogelijk zijn de taakstelling te 
realiseren voor de gestelde eindtermijn van 2018. 
 
Op basis van de uitgevoerde evaluatie kan geconcludeerd worden dat de 
beschikbare middelen maximaal zijn ingezet voor de aanleg van EVZ’s. Het 
vigerend beleid kan in zoverre worden bestempeld als effectief. Door de 
gecompliceerdheid van het beleid en de soms ontoereikende beschikbare 
informatie is het echter niet direct mogelijk een eenduidig oordeel te vellen 
over de efficiëntie van het gevoerde beleid. Daarom is getracht de 
afzonderlijke facetten van het beleid te evalueren op efficiëntie en 
effectiviteit.  
 
De verhoging van het subsidiepercentage voor gemeenten tot 100% in 2008 
lijkt geleid te hebben tot een versnelling van de realisatie van EVZ’s. De 
waterschappen hebben door de BO2 een hogere mate van flexibiliteit 
gekregen om initiatieven te starten en te schuiven met budgetten tussen 
verschillende projecten. Deze flexibiliteit vergroot de 
uitvoeringsmogelijkheden van het beleid voor de waterschappen.  

Natte EVZ’s 
De zogenaamde natte EVZ’s zijn 
opgenomen in het provinciale 
Waterhuishoudingsplan. Vaak 
betreft het EVZ’s die gelegen zijn 
langs een waterloop. Binnen de 
natte EVZ’s zijn de waterschap-
pen verantwoordelijk om langs de 
waterloop een EVZ-strook van 10 
meter breed te realiseren. 
Daarnaast dienen de water-
schappen de betreffende 
gemeente te benaderen om 
aansluitend nog 15 meter EVZ 
aan te leggen, zodat een EVZ 
ontstaat met een gemiddelde 
breedte van 25 meter, conform 
de provinciale Leidraad 
realisering ecologische 
verbindingszones (1996).  
 
Droge EVZ’s 
De zogenaamde droge EVZ’s zijn 
niet opgenomen in het 
provinciale Waterhuishoudings-
plan. Deze EVZ’s zijn alleen 
opgenomen in de Verordening 
Ruimte. De gemeente is hier de 
verantwoordelijke partij voor de 
aanleg van de volledige EVZ. 
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Over het algemeen ervaren de gemeenten en waterschappen de organisatie 
van het subsidieproces als prettig. Gemeenten waarderen tevens de rol van 
het CLB als adviserende en toetsende instantie bij subsidieaanvragen.  
De reeds gerealiseerde EVZ’s vormen in 50% van de gevallen een 
ononderbroken verbinding tussen natuurgebieden, zonder dat hierop 
specifieke sturing heeft plaatsgevonden door de provincie. Uit eerder 
uitgevoerd ecologisch onderzoek blijkt daarnaast de ecologische 
functionaliteit van EVZ’s.  
 
De uitgevoerde evaluatie heeft niet alleen de resultaten van het beleid in 
beeld gebracht, maar heeft tevens diverse aanbevelingen opgeleverd om de 
effectiviteit en de efficiëntie van het beleid te vergroten.  
Uit de evaluatie blijkt dat de gestelde taakstelling niet kan worden gehaald 
binnen de realisatietermijn. Om meer sturing te kunnen geven aan de 
verdere realisatie wordt aanbevolen om een prioritering aan te brengen in 
de resterende taakstelling en deze taakstelling zo mogelijk bij te stellen.  
Daarnaast wordt aanbevolen het subsidiepercentage voor gemeenten te 
verlagen tot een percentage tussen 50 en 75% en dit percentage langdurig 
te garanderen. Dit vermindert de subsidiekosten voor de provincie, 
voorkomt overprogrammering en geeft langdurige zekerheid voor 
gemeenten.  
Bij een eventueel nieuw te sluiten Bestuursovereenkomst met de 
waterschappen wordt aanbevolen om een verplichting tot meer eenduidige 
(tussen)rapportage van de resultaten op te nemen. Ook dienen de 
normkosten nogmaals tegen het licht gehouden te worden. Voor de natte 
EVZ’s wordt verder aanbevolen om de subsidie voor zowel het 
waterschapsdeel als het gemeentelijk deel geheel op te nemen binnen de 
nieuwe Bestuursovereenkomst. De waterschappen kunnen dan ook de 
volledige verantwoordelijkheid krijgen voor realisatie van de natte EVZ’s. 
Het CLB kan een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van de 
aanbevelingen. Vanuit zijn expertise kan het CLB adviseren bij de 
prioritering en bijstelling van de resterende taakstelling en bij het vaststellen 
van aangepaste normkosten binnen een nieuwe Bestuursovereenkomst met 
de waterschappen. Daarnaast vormt het CLB de aangewezen partij om de 
verdere voortgang van de realisatie jaarlijks bij te houden. Het CLB dient 
zich daarbij meer te profileren als een op zichzelf staand uitvoeringsorgaan, 
met bijvoorbeeld een eigen huisstijl en logo. 
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1.  Inleiding 

De provincie Noord-Brabant streeft naar het onderling verbinden van 
natuurkerngebieden in de provincie. Daarom heeft de provincie specifiek 
beleid geformuleerd, gericht op de aanleg van Ecologische 
Verbindingszones. In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert 
Kragten een evaluatie uit van de effectiviteit en de efficiëntie van het 
provinciaal beleid ten aanzien van Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) 
voor de periode 2006-2010.  

1.1  Achtergrond Ecologische Verbindingszones 

Het concept ‘Ecologische Verbindingszones’ is ontstaan met de instelling 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS dient een 
samenhangend netwerk van natuurgebieden te vormen, waarbij planten- en 
diersoorten ongehinderd tussen deze gebieden kunnen migreren. De EHS 
bestaat uit natuurkerngebieden; de EVZ’s vormen de schakels hiertussen. 
De doelstelling was, om de EHS en de EVZ’s in 2018 geheel gerealiseerd te 
hebben. Inmiddels is in een onderhandelingsakkoord tussen de provincies 
en het Ministerie van EL&I de realisatietermijn voor de EHS uitgesteld. De 
EHS dient, mogelijk in afgeslankte vorm, uiterlijk in 2021 gereed te zijn.   
 
De EVZ’s maken geen onderdeel uit van de EHS en zijn niet tot op 
perceelsniveau begrensd. In de Verordening Ruimte is voor de EVZ’s een 
zoekgebied aangegeven. Voor de exacte positionering is ruimte gelaten om 
in te kunnen spelen op de lokale situatie. Grondverwerving ten behoeve van 
een EVZ dient namelijk op basis van vrijwilligheid te geschieden.  

1.2  Aanleiding en doelstelling 

Vijfjaarlijks voert de provincie Noord-Brabant een evaluatie uit naar de 
effectiviteit en de efficiëntie van het beleid ter stimulering van de aanleg van 
EVZ’s. Het betreft daarbij de Beleidsregel subsidie natuur en landschap en 
de Bestuursovereenkomsten Water. Het hoofddoel van de beleidsevaluatie 
2006-2010 is tweeledig:  
 
1. De evaluatie dient antwoord te geven op de vraag of het provinciale 

beleid en de subsidieregeling op het gebied van de realisatie van de 
EVZ’s in Noord-Brabant effectief en efficiënt is. 

2. De evaluatie dient te leiden tot aanbevelingen om de efficiëntie en de 
effectiviteit van het beleid te vergroten.  

1.3  Onderzoeksvragen 

In het kader van de beleidsevaluatie is een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd. Het betreft de volgende vragen:  
1. Wat is de actuele stand van zaken van de realisatie van EVZ’s? 
2. Wat is de status van de verschillende EVZ’s (nog geen actie, visie 

gereed, grondverwerving gereed, 10 m ingericht, 25 m ingericht)? 
3. Wat is de effectiviteit van het beleid en de uitvoeringsmaatregelen van 

de afgelopen vijf jaar (2006-2010): 
a. Zou de EVZ ook gerealiseerd zijn wanneer het subsidiebedrag 

lager dan 100% zou zijn geweest? 
b. Heeft het beleid geleid tot een optimale verbinding tussen 

natuurkerngebieden? 
c. Is het subsidieproces effectief en efficiënt? 
d. Wat zijn andere potentiële partijen of potentiële regelingen die 

kunnen bijdragen aan de realisatie van de EVZ’s (zowel bij 
uitvoering als financieel)? 



PROVINCIE NOORD-BRABANT Beleidsevaluatie Ecologische Verbindingszones 2006-2010 
 
 

 
 
 

 

8 

 
 

 

 
4. Zijn de EVZ’s in de praktijk effectieve verbindingen tussen 

kerngebieden: 
a. Zijn de gekozen verbindingen afdoende als verbinding tussen 

de natuurkerngebieden? 
b. Hoe effectief zijn de natte EVZ’s waarvan alleen 10 m is 

aangelegd door waterschappen en waarbij het gemeentelijk 
deel (15 m) ontbreekt? 

5. Wat zijn de aanbevelingen om te komen tot een prioritering voor de nog 
te realiseren EVZ’s? 

6. Wat zijn de instrumenten die kunnen worden ingezet om de taakstelling 
– of aangepaste taakstelling – op een effectieve en efficiënte wijze te 
realiseren? 

7. Hoe kan het proces en de subsidieregeling worden verbeterd om 
realisatie van de EVZ’s sneller en effectiever te laten verlopen? 

1.4  Werkwijze 

Uitgangspunt voor de beleidsevaluatie vormt de beleidskaart Natuur en 
Landschap van de Verordening Ruimte. Op deze kaart is de totale 
taakstelling (aantal km te realiseren EVZ’s) aangegeven.  
 
In samenwerking met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabant 
(CLB; uitvoerende organisatie Beleidsregel subsidie natuur en landschap) is 
een realisatiekaart EVZ’s opgesteld die een actueel en gedetailleerd 
overzicht geeft van de stand van zaken omtrent de realisatie van EVZ’s per 
31 december 2010. Op de realisatiekaart is aangegeven in welk stadium 
van realisatie de EVZ’s zich bevinden (nog geen actie, visie gereed, 
grondverwerving, 10m ingericht, 25m ingericht). Indien voor een EVZ een 
subsidieaanvraag is ingediend voor grondverwerving en/of inrichting, dan 
heeft de EVZ op de realisatiekaart reeds de status grondverwerving of 
inrichting gekregen. Daadwerkelijke grondaankoop, dan wel inrichting hoeft 
echter nog niet te zijn afgerond.  
Getracht is om een zo volledig en accuraat mogelijk overzicht op te stellen 
van de stand van zaken. Het betreft echter geen overzicht tot op 
perceelsniveau: wanneer van een EVZ slechts enkele percelen zijn 
aangekocht of ingericht, maar nog geen aaneengesloten (deel)traject is 
ontstaan, dan is de EVZ nog niet aangemerkt als daadwerkelijk aangekocht 
of gerealiseerd. Er zal daarom een kleine afwijking bestaan met de volledige 
inspanningen die zijn verricht.  
 
De beleidsevaluatie is verder met behulp van een enquête, interviews en 
regiobijeenkomsten tot stand gekomen. Gemeenten en waterschappen, 
verantwoordelijk voor realisatie van EVZ’s, zijn benaderd om na te gaan op 
welke wijze zij het provinciale beleid uitvoeren.  
Met een enquête en tijdens regiobijeenkomsten per waterschapsgebied 
konden alle gemeenten, voor zover zij dat wensten, hun visie naar voren 
brengen ten aanzien van het gevoerde beleid. Ook zijn enkele gemeenten 
door Kragten benaderd voor een interview met de verantwoordelijke 
ambtenaar voor realisatie van EVZ’s.  
Met de Adviescommissie EVZ’s, de werkgroep EVZ’s en de vier 
waterschappen die binnen de provincie Noord-Brabant werkzaam zijn, zijn 
verschillende gesprekken gevoerd om informatie te verzamelen en te 
toetsen.  
 
Tenslotte is een samenvatting van de beleidsevaluatie ter consultatie 
voorgelegd aan enkele maatschappelijke organisaties op het gebied van 
landschap, natuur en milieu (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
ZLTO). Deze organisaties kijken ieder vanuit een andere invalshoek naar de 
EVZ’s. Consultatie van deze organisaties kan dan ook aanbevelingen voor 
het beleid opleveren die wellicht minder voor de hand liggend zijn, maar wel 
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een bijdrage kunnen leveren aan de verhoging van de effectiviteit en 
efficiëntie van het beleid.  
 
In 2006 is eveneens een beleidsevaluatie EVZ’s uitgevoerd. Deze 
beleidsevaluatie had betrekking op de periode 2000-2005. De resultaten 
van de eerdere evaluatie kunnen echter niet zonder meer worden 
vergeleken met de resultaten van de voorliggende evaluatie.  
In de eerdere evaluatie is voor het vaststellen van gerealiseerde gegevens 
onder meer gebruik gemaakt van een aantal toerekeningen en andere 
aannames. In deze evaluatie zijn de exacte gegevens gebruikt op basis van 
een gedetailleerde overzichtskaart. Daarmee is de nauwkeurigheid van de 
gebruikte gegevens sterk vergroot en is bovendien volledig inzichtelijk waar 
EVZ’s zijn aangelegd. Omdat de werkwijze, en daarmee de verkregen 
resultaten, van de huidige en de voorgaande beleidsevaluatie sterk 
verschillen, worden de resultaten van de beide evaluaties niet met elkaar 
vergeleken. 
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2 Beleid EVZ’s 

In 1996 is de Leidraad realisering ecologische verbindingszones opgesteld 
door de provincie Noord-Brabant. Hierin zijn de uitgangspunten opgenomen 
voor de aanleg en inrichting van EVZ’s.  
De verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke aanleg van de EVZ’s is 
neergelegd bij de waterschappen en de gemeenten. Ter stimulering van de 
realisatie van EVZ’s kunnen deze organisaties subsidie ontvangen voor de 
aanleg van verbindingszones. De uitvoering van de Beleidsregel subsidie 
natuur en landschap, waarin de subsidie voor EVZ’s voor gemeenten is 
opgenomen, is door de provincie Noord-Brabant gemandateerd aan het 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabant.  
 
Aan de genoemde aspecten van het EVZ-beleid wordt in dit hoofdstuk 
nadere aandacht besteed. Daarnaast traden er recent enkele 
ontwikkelingen op binnen aanverwant beleid, wat mogelijk van invloed kan 
zijn op het EVZ-beleid. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar 
bijlage 1.  

2.1  Beleidsuitgangspunten EVZ’s 

In de Leidraad realisering ecologische verbindingszones, die in 1996 is 
opgesteld, zijn de richtlijnen vastgelegd voor de omvang en de inrichting 
van EVZ’s. Ook zijn hierin de verantwoordelijkheden betreffende 
verwerving, inrichting en beheer aangegeven.  
 
Conform de leidraad, gaat de voorkeur uit naar aanleg van doorgaande 
corridors, aangevuld met grotere stapstenen. De vormgeving en inrichting 
van corridor en stapstenen dienen afgestemd te zijn op de doelsoorten van 
de specifieke EVZ (zie figuur 1).  
In het landelijk gebied geldt dat een EVZ een gemiddelde breedte dient te 
hebben van 25 meter. In stedelijke omgeving wordt als gemiddelde breedte 
50 meter aangehouden, daar de menselijke beïnvloeding hier groter is. In 
de praktijk kan worden afgeweken van deze richtlijnen, afhankelijk van de 
lokale mogelijkheden voor grondverwerving en de specifieke doelsoorten 
die zijn aangewezen. Minimaal geldt echter, dat een EVZ een omvang dient 
te hebben van 1 hectare per strekkende kilometer (Leidraad realisering 
ecologische verbindingszones, hoofdstuk 5). 
 

 
 

Figuur 1: Schematische voorstelling van de mogelijke vormgeving van een 
EVZ, bestaande uit een brede corridor (boven) of een smallere corridor met 
stapstenen (onder). Bron: Voorbeeldenboek Groene Schakels, provincie 
Noord-Brabant.  
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De verantwoordelijkheid voor realisatie van EVZ’s ligt zowel bij de 
waterschappen als bij de gemeenten. In het beleid wordt daarbij 
onderscheid gemaakt in zogenaamde ‘natte’ EVZ’s en ‘droge’ EVZ’s. Het 
betreft bij dit onderscheid geen ecologisch verschil of een specifiek 
voorgeschreven inrichting, maar slechts een beleidsmatig verschil. Dit is in 
het kader hiernaast nader toegelicht.  

2.2  Subsidiestructuur EVZ’s 

In deze paragraaf wordt een chronologisch overzicht gegeven van de 
provinciale financieringsvormen die voor gemeenten en waterschappen 
binnen de evaluatieperiode beschikbaar zijn geweest voor realisatie van 
EVZ’s. 
 
Ter stimulering van (onder andere) de aanleg van EVZ’s heeft de provincie 
Noord-Brabant de Beleidsregel subsidie natuur en landschap ingesteld 
(1993; herziening in 2008). Via deze regeling kunnen gemeenten en 
waterschappen (tot 2008, zie hieronder) subsidie aanvragen voor de 
planvoorbereiding, grondaankoop (waardedaling bij eigen gronden) en 
inrichting van EVZ’s. Het standaardsubsidiepercentage dat in de 
Beleidsregel is opgenomen voor realisatie van EVZ’s, bedraagt 50%. In 
2006 is dit percentage voor gemeenten tijdelijk verhoogd tot 75% (voor 
droge EVZ’s en het gemeentelijk deel van natte EVZ’s). In de periode 2008-
2010 heeft voor de gemeenten een verdere verhoging plaatsgevonden tot 
100%. 
 
Gemeenten en waterschappen dienen voor de EVZ’s die onder hun 
verantwoordelijkheid vallen, een visie op te stellen. Deze visies worden 
inhoudelijk getoetst door de provinciale Adviescommissie EVZ’s. Op basis 
van de visies stellen gemeenten en waterschappen vervolgens concrete 
inrichtingsplannen op, die in aanmerking komen voor subsidieëring. 
 
Voor de realisatie van EVZ’s stelt de provincie jaarlijks een subsidieplafond 
vast. Zoals al eerder aangegeven, heeft de provincie de uitvoering van de 
Beleidsregel gemandateerd aan het Coördinatiepunt Landschapsbeheer 
Brabant (CLB). Het CLB ontvangt dan ook de aanvragen voor subsidie voor 
EVZ’s. Deze aanvragen, voorzien van een inrichtingsplan en kostenraming, 
worden getoetst aan de Beleidsregel. Bij afwijking van de Beleidsregel, legt 
het CLB de aanvraag voor aan de Adviescommissie EVZ’s.   
 
Het CLB krijgt op basis van het subsidieplafond jaarlijks een bepaalde 
beschikkingsruimte toegekend voor uitvoering van de Beleidsregel subsidie 
natuur en landschap. Subsidieplafond en beschikkingsruimte zijn niet per 
definitie aan elkaar gelijk, aangezien de provincie ook rechtstreeks 
subsidiegeld kan toekennen aan projecten zonder tussenkomst van het CLB 
(bijvoorbeeld bij reconstructieprojecten). 
 
Tot 2008 konden zowel de waterschappen als de gemeenten aanspraak 
maken op subsidiegeld binnen de Beleidsregel subsidie natuur en 
landschap, waarbij het CLB binnen de beschikkingsruimte beschikte op 
aanvragen voor concrete projecten. Gemeenten en waterschappen voeren 
de projecten vervolgens uit, waarbij deze uitvoering van projecten enkele 
maanden tot jaren in beslag kan nemen. Het toegezegde subsidiegeld wordt 
gedurende deze periode in reserve gezet.  
Na daadwerkelijke realisatie van een EVZ wordt gevraagd om uitbetaling. 
Het CLB keert daarop een subsidiebedrag uit ter hoogte van de 
daadwerkelijke realisatiekosten met het voor het project beschikte, in 
reserve gehouden geld.  
Gemeenten en waterschappen kunnen voor EVZ’s zowel subsidie 
aanvragen voor grondverwerving, voor inrichting, of voor grondverwerving 
en inrichting gezamenlijk. Aanvragen kunnen verder betrekking hebben op 
realisatie van een volledige EVZ met een gemiddelde breedte van 25 meter, 

Natte EVZ’s 
De zogenaamde natte EVZ’s zijn 
opgenomen in het provinciale 
Waterhuishoudingsplan. Vaak 
betreft het EVZ’s die gelegen zijn 
langs een waterloop. Binnen de 
natte EVZ’s zijn de waterschap-
pen verantwoordelijk om langs de 
waterloop een EVZ-strook van 10 
meter breed te realiseren. 
Daarnaast dienen de water-
schappen de betreffende 
gemeente te benaderen om 
aansluitend nog 15 meter EVZ 
aan te leggen, zodat een EVZ 
ontstaat met een gemiddelde 
breedte van 25 meter, conform 
de provinciale Leidraad 
realisering ecologische 
verbindingszones (1996).  
 
Droge EVZ’s 
De zogenaamde droge EVZ’s zijn 
niet opgenomen in het 
provinciale Waterhuishoudings-
plan. Deze EVZ’s zijn  alleen 
opgenomen in de Verordening 
Ruimte. De gemeente is hier de 
verantwoordelijke partij voor de 
aanleg van de volledige EVZ. 
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of – bij natte EVZ’s – op de realisatie van slechts 10 meter 
(waterschapsdeel) of op de 15 meter van het gemeentelijk deel.  
 
Voor gemeenten is de hierboven beschreven procedure nog ongewijzigd 
van toepassing, voor de waterschappen is er in 2008 een verandering 
opgetreden. Eind 2007 hebben de waterschappen en de provincie de 
Bestuursovereenkomst Water 2 (BO2) gesloten. In de BO2 is een 
taakstelling van 250 km te realiseren natte EVZ’s opgenomen tot 2015, 
waarbij programmafinanciering is opgenomen voor deze taakstelling 
(berekend aan de hand van overeengekomen normkosten). Het betreft 
hierbij de 10 meter van de natte EVZ’s, die onder de verantwoordelijkheid 
van de waterschappen vallen. Voor de realisatie van de totale taakstelling is 
in 2008 een provinciale bijdrage van 12,5 miljoen euro opgenomen in de 
BO2 voor realisatie van in totaal 250 km natte EVZ’s (waterschapsdeel van 
10 meter breed). In 2009 en 2010 is daarnaast aan de waterschappen 
aanvullend budget beschikbaar gesteld om ook het gemeentelijk deel van 
natte EVZ’s aan te leggen (aanvullende 15 meter), zodat werk met werk 
gemaakt kon worden. Waterschappen vragen sinds 2008 dan ook geen 
subsidie meer aan op grond van de Beleidsregel subsidie natuur en 
landschap via het CLB. De BO2 vormt slechts een alternatieve 
financieringsvorm en geen nieuw of ander beleid: de door de 
waterschappen aan te leggen EVZ’s dienen verder nog steeds te voldoen 
aan alle eisen die in de Beleidsregel zijn gesteld aan EVZ’s.  
De waterschappen gaan op verschillende wijzen om met de 
programmafinanciering: sommige waterschappen vragen na realisatie van 
een (gedeelte van een) EVZ de provinciale bijdrage direct aan, andere 
waterschappen schieten dit voor en vragen pas later om de provinciale 
bijdrage.  
 
Onderstaande figuur visualiseert het hierboven beschreven overzicht van de 
provinciale financieringsvormen die binnen de evaluatieperiode beschikbaar 
zijn geweest voor realisatie van EVZ’s. 
 
 

 ≤ 2005 2006 2007 2008 2009 ≥ 

Beleidsregel 
50% 75%*  75%*  100%** 100%**** 

 50%* 50%* - - 

BO2 
- - - 50%*** 50%**** 

- - - - 100%***** 
* Gemeenten ontvangen voor de droge EVZ’s en het gemeentelijk deel van de natte EVZ’s 75% subsidie; 

waterschappen ontvangen voor het waterschapsdeel van natte EVZ’s 50% subsidie. 
** Gemeenten ontvangen voor de droge EVZ’s en het gemeentelijk deel van de natte EVZ’s 100% subsidie via de 

beleidsregel 
***  Waterschappen ontvangen voor het waterschapsdeel van de natte EVZ’s 50% subsidie binnen de BO2 
**** Gemeenten ontvangen voor de droge EVZ’s 100% subsidie via de Beleidsregel. 
***** Waterschappen ontvangen voor het waterschapsdeel van natte EVZ’s 50% subsidie binnen de BO2 en 100% subsidie 

voor het gemeentelijk deel van de natte EVZ’s uit aanvullend budget. 
 
 = geldend voor gemeenten 
 = geldend voor waterschappen  
 = geldend voor gemeenten en waterschappen 

 
Figuur 2: Visualisatie van de provinciale financieringsvormen die voor de EVZ’s zijn ingezet gedurende de 
evaluatieperiode 2006-2010. 
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3.  Stand van zaken 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke taakstelling voor realisatie van de 
EVZ’s is geformuleerd en welke resultaten er zijn geboekt tot en met 2010. 
Daarmee wordt getracht de eerste twee onderzoeksvragen te beantwoorden 
(zie paragraaf 1.3).  

3.1  Taakstelling 

Conform de Verordening Ruimte bestaat de provinciale taakstelling uit in 
totaal 1.596 km te realiseren EVZ’s (exclusief EVZ’s langs rijkswateren; 
deze vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat). De totale 
taakstelling is onder te verdelen in 1.243 km natte EVZ’s en 354 km droge 
EVZ’s.  
 
De taakstelling EVZ’s is al in 1996 geformuleerd. Destijds is vastgesteld dat 
de taakstelling gerealiseerd dient te zijn in 2018. Om aan deze doelstelling 
te voldoen, zou er in de periode 1996-2018 jaarlijks ruim 69 km EVZ (54 km 
natte EVZ’s en 15 km droge EVZ’s) aangelegd moeten worden.  

3.2  Subsidiegelden 2006-2010 

Ø De beschikbaar gestelde subsidiebedragen binnen de Beleidsregel 
subsidie natuur en landschap zijn jaarlijks geheel toegekend aan 
projecten. Projecten vallen bij realisatie veelal goedkoper uit dan 
vooraf geraamd, zodat een deel van het beschikte subsidiegeld in de 
reserve overblijft. Het totale door de provincie beschikbaar gestelde 
subsidiebedrag (beleidsregel én BO2) is in de evaluatieperiode 
jaarlijks toegenomen. 

 
Binnen de Beleidsregel subsidie natuur en landschap heeft de provincie 
Noord-Brabant in de evaluatieperiode in totaal 20,2 miljoen euro 
subsidiegeld beschikbaar gesteld voor de realisatie van EVZ’s (droge EVZ’s 
2006-2010 en natte EVZ’s 2006-2007; excl. BO2-middelen).  
 
Op basis van de 20,2 miljoen euro subsidiegeld in de periode 2006-2010, 
heeft het CLB een totale beschikkingsruimte van 20,0 miljoen euro 
gekregen. Het CLB heeft binnen deze beschikkingsruimte voor 19,6 miljoen 
euro aan beschikkingen toegekend op aanvragen. De verdeling van dit 
beschikte bedrag is als volgt: 
 

- Projecten betreffende grondverwerving (44 aanvragen): 8,8 miljoen. 
- Projecten betreffende inrichting (37 aanvragen): 3,9 miljoen. 
- Projecten betreffende grondverwerving én inrichting (23 aanvragen): 

6,5 miljoen. 
 
Daarnaast is in 2009 en 2010 in totaal 4 ton uitbetaald aan verschillende 
gemeenten als eenmalige bijdrage in beheer en onderhoud van al eerder 
aangelegde EVZ’s. Deze eenmalige vergoeding werd toegekend omdat in 
2009 voor nieuwe initiatieven een subsidiepercentage van 100% werd 
gehanteerd (eveneens bedoeld als tegemoetkoming in beheerkosten).  
 
In de periode 2006-2010 is het beschikbaar gestelde bedrag binnen de 
Beleidsregel subsidie natuur en landschap jaarlijks geheel toegekend aan 
projecten (afrondingsverschillen daargelaten). In de periode 2008-2010 is 
daarbij in de loop van het jaar de beschikkingsruimte verhoogd om alle 
binnengekomen subsidieaanvragen alsnog te kunnen honoreren, omdat er 
meer aanvragen waren dan konden worden gegund. Zoals hierboven al is 
aangegeven, ging het daarbij om projecten betreffende grondverwerving, 
inrichting of grondverwerving én inrichting.  
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Van de 104 grondverwervings- of inrichtingsprojecten waarvoor in de 
periode 2006-2010 subsidie is aangevraagd via het CLB, zijn inmiddels 60 
projecten geheel afgerond. Voor deze projecten was een totaalbedrag aan 
subsidie beschikt van ruim 6,5 miljoen euro. Het uitbetaalde bedrag voor 
deze projecten bedraagt bijna 5,8 miljoen euro. Dat betekent dat de 
projecten over het algemeen goedkoper uitvallen (ca. 10%) dan vooraf was 
geraamd.  
Voor 44 projecten waarvoor via het CLB subsidie is aangevraagd, heeft nog 
geen uitbetaling plaatsgevonden, omdat deze projecten zich nog in de 
voorbereidings- of uitvoeringsfase bevinden. Deze projecten zullen in de 
komende jaren gerealiseerd worden (pijplijneffect, zie volgende paragraaf).   
 
Naast de Beleidsregel subsidie natuur en landschap is binnen de BO2 
subsidiegeld opgenomen voor realisatie van EVZ’s (natte EVZ’s 2008-
2010). Binnen de BO2 heeft de provincie Noord-Brabant in de periode 2008-
2010 in totaal 14,2 miljoen euro voor EVZ’s aan de waterschappen beschikt. 
Het betrof daarbij subsidie voor zowel het waterschapsdeel van natte EVZ’s 
als voor het gemeentelijk deel van EVZ’s, waarvoor aan de waterschappen 
in 2009 en 2010 extra budget is verleend om werk met werk te kunnen 
maken.  
 
Wanneer zowel de beschikbaar gestelde subsidiebedragen binnen de 
Beleidsregel als ook binnen de BO2 worden beschouwd, dan blijkt duidelijk 
dat in de afgelopen vijf jaar ieder jaar meer subsidie beschikbaar gesteld is 
voor de realisatie van EVZ’s. Datzelfde geldt ten opzichte van de jaren 
voorafgaand aan deze evaluatieperiode (zie figuur 3). De waterschappen 
hoeven binnen de BO2 niet direct een verantwoording van het aantal 
projecten of aantal gerealiseerde km EVZ’s op te geven bij uitbetaling. 
Daarom is in figuur 3 niet aangegeven om hoeveel projecten het gaat bij de 
uitbetalingen binnen de BO2. 
 

 
Figuur 3: Beschikbaar gestelde subsidie in de periode 2000-2010 (inclusief beschikkingen binnen BO2; 
bron: provincie Noord-Brabant en CLB). 
 

3.3  Gerealiseerde EVZ’s 2006-2010 

Ø Koppeling tussen de beschikbaar gestelde subsidiebedragen in de 
periode 2006-2010 en de gerealiseerde km EVZ in deze periode is 
niet één op één mogelijk. Met subsidiegeld uit deze en voorgaande 
periodes zijn projecten gerealiseerd voor in totaal 93 km natte EVZ’s 
en 22 km droge EVZ’s (grondverwerving en/of inrichting). Afgaande 
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op de door het CLB afgegeven beschikkingen voor nog niet 
afgeronde projecten, zal in de komende jaren nog voor ten minste 
150 km EVZ’s grondaankoop en/of inrichting plaatsvinden. Daarnaast 
is binnen de BO2 nog de aanleg van in totaal 228 km natte EVZ’s 
voorzien vo or 2015 (waterschapsdeel van 10 meter breed), waarvan 
eind 2010 reeds 142 km was beschikt. 

 
Vanuit de in de voorgaande paragraaf gepresenteerde subsidiegelden voor 
de periode 2006-2010 is het gewenst een koppeling te maken naar de 
daadwerkelijk gerealiseerde km EVZ in deze periode. Het proces van 
voorbereiding, grondverwerving en inrichting van EVZ’s kost echter veel tijd, 
waardoor een lange termijn van afronding geldt voor projecten. Door dit 
pijplijneffect kan een koppeling tussen beschikte subsidiebedragen en 
daadwerkelijk gerealiseerde kilometers binnen de evaluatieperiode niet 
zonder meer worden gemaakt: 
 

- In de evaluatieperiode zijn (delen van) EVZ’s gereed gekomen – en 
uitbetaald - waarvoor reeds in eerdere jaren subsidie is beschikt. 

- In de evaluatieperiode is subsidie beschikt voor aanleg van (delen 
van) EVZ’s, die nog niet daadwerkelijk zijn gerealiseerd.  

- Projecten betreffende inrichting van (delen van) EVZ’s die in de 
evaluatieperiode zijn gerealiseerd, zijn in de periode 2006-2010 
geregistreerd als klaar. Grondverwerving – en bijbehorende 
uitbetaling – kunnen echter al in een eerdere periode 
plaatsgevonden hebben. 

- Projecten betreffende grondverwerving worden door het CLB nog 
niet geregistreerd als gereed gekomen EVZ’s met een bijbehorende 
lengte erbij. Dit gebeurt pas, wanneer ook inrichting heeft 
plaatsgevonden. Voor deze projecten wordt dus wel geld 
gereserveerd en betaald, maar worden geen kilometers als zodanig 
geregistreerd.  

 
Ondanks dat een rechtstreekse koppeling tussen de beschikbaar gestelde 
subsidiebedragen en het aantal gerealiseerde km EVZ niet gemaakt kan 
worden, is wel nagegaan voor hoeveel km EVZ er in de evaluatieperiode 
grondverwerving en/of inrichting heeft plaatsgevonden. Dit is weergegeven 
in tabel 1. Verder is in de evaluatieperiode in totaal 22 km aan natte EVZ’s 
gerealiseerd binnen de BO2. Het betreft 11 km aan EVZ’s waarvan alleen 
het waterschapsdeel is gerealiseerd met regulier budget uit de BO2 en 11 
km aan EVZ’s waarvan zowel waterschaps- als gemeentelijk deel is 
aangelegd. Het gemeentelijk deel is door de waterschappen aangelegd met 
aanvullende subsidie. De realisatie binnen de BO2 is in onderstaande tabel 
meegenomen.  
 
Tabel 1: Realisatie van EVZ’s in de periode 2006-2010 (o.b.v. gegevens 
waterschappen, gemeenten en CLB). 

Categorie Km natte EVZ’s Km droge EVZ’s 

Grondverwerving gereed 21 5 

10 m ingericht 29  - 

25 m ingericht 43 171 

Totale uitvoering 93 22 
1 Enkele droge EVZ’s hebben een smallere breedte dan 25 meter (in totaal 7 km 

EVZ). Deze EVZ’s voldoen aan het streefbeeld en zijn daarom opgenomen in de 
categorie “25 m ingericht”. 
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Bij tabel 1 moet een tweetal kanttekeningen gemaakt worden. Ten eerste 
omvat de tabel, zoals al aangegeven, ook projecten die al in eerdere jaren 
beschikt zijn, maar die pas in de periode 2006-2010 zijn afgerond. Deze 
projecten zijn dus gerealiseerd met subsidiegeld van voor de periode 2006-
2010. Ten tweede zullen in de aankomende jaren nog projecten 
gerealiseerd worden met subsidiegeld uit de periode 2006-2010 
(pijplijneffect).  
 
Afgaande op de afgegeven beschikkingen van het CLB voor nog niet 
afgeronde projecten, zal in de komende jaren nog voor ten minste 150 km 
EVZ grondaankoop en/of inrichting plaatsvinden (er is niet voor alle 
projecten geregistreerd om hoeveel km het gaat). Daarnaast is binnen de 
BO2 nog de aanleg van 228 km EVZ voorzien. Voor in totaal 142 km was 
eind 2010 reeds een beschikking afgegeven. Het betreft een aanzienlijk 
groter aantal km EVZ dan binnen de evaluatieperiode is gerealiseerd. Deze 
toename correspondeert met de toename in de beschikkingsruimte die in de 
afgelopen 10 jaar beschikbaar gesteld is (zie figuur 2). 

3.4  Gehanteerde normkosten voor EVZ 

Ø De daadwerkelijke realisatiekosten voor natte EVZ’s in de periode 
2006-2007 zijn lager dan de normkosten die in de BO2 gehanteerd 
worden voor realisatie van natte EVZ’s. Gezien het gering aantal 
gerealiseerde droge EVZ’s in de evaluatieperiode is het berekenen 
van gemiddelde realisatiekosten van droge EVZ’s in de periode 
weinig zinvol. Afgegaan kan worden op de ervaring van het CLB. 

 
Bij het toekennen van programmafinanciering voor EVZ’s binnen de BO2 is 
gebruik gemaakt van normkosten voor realisatie van het waterschapsdeel 
van natte EVZ’s (totale kosten voor grondaankoop en inrichting). De 
waterschappen hebben vervolgens aangegeven graag werk met werk te 
willen maken. De provincie heeft hierin gefaciliteerd en daarom in 2009 en 
2010 aan de waterschappen aanvullende subsidie verleend om ook het 
gemeentelijke deel van natte EVZ’s te realiseren. Ook daarbij is bij het 
vaststellen van het beschikbare budget gebruik gemaakt van normkosten. 
De normkosten zijn als volgt (grondverwerving én inrichting): 
 

- Waterschapsdeel natte EVZ’s (breedte 10 m): € 100.000,00 per 
strekkende km. 

- Gemeentelijk deel natte EVZ’s (breedte 15 m): € 125.000,00 per 
strekkende km.  

- Oftewel voor een geheel aangelegd natte EVZ van 25 m: € 225.000 
per strekkende km1. 

  
Op basis van de daadwerkelijke realisatiekosten van natte EVZ’s die zijn 
aangelegd binnen de evaluatieperiode (nacalculatie), kan een inschatting 
gemaakt worden of deze normkosten overeenkomen met de daadwerkelijke 
kosten voor realisatie van natte EVZ’s. 
In jaren 2006-2007 is door de waterschappen in totaal 17 km EVZ 
aangelegd (zes projecten), waarbij zowel grondverwerving als inrichting 
heeft plaatsgevonden. De gemiddelde breedte van deze EVZ’s bedroeg 
circa 18 m (met een bandbreedte van gemiddeld circa 5 tot 30 meter). Het 
betreft dus het waterschapsdeel en gemiddeld genomen circa de helft van 

                                                        
 

1 In de BO2 is als normbedrag opgenomen € 234.000. Dit volgt uit een verrekening, omdat in 
de BO2 niet meer dan 75% van de werkelijke kosten als subsidie mag worden gegeven. Bij 
toepassing van een subsidiepercentage van 50% voor de eerste 10 meter (waterschapsdeel) 
en 100% voor de aanvullende 15 meter (gemeentelijk deel) wordt het totale subsidiebedrag 
echter hoger dan 75% van de werkelijke normkosten.  
Om ervoor te zorgen dat de waterschappen zowel de echte werkelijke kosten vergoed krijgen 
conform 50 en 100% subsidie én er wordt voldaan aan de eis van een maximum van 75% 
subsidie voor het totaal, is het normbedrag verhoogd naar € 234.000. 
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het gemeentelijk deel. Worden deze verschillen in breedte gecorrigeerd dan 
komt de werkelijke kostprijs voor een geheel aangelegde EVZ van 25 m uit 
op € 162.500,00. Oftewel circa 25% lager dan de gehanteerde normkosten.  
Hierbij moet worden opgemerkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan 
tussen de kosten van de individuele projecten en dat het aantal projecten op 
basis waarvan het gemiddelde is berekend, beperkt is. Een exacte toetsing 
van de normkosten is binnen deze beleidsevaluatie dan ook niet uit te 
voeren. 
 
Voor droge EVZ’s worden geen normkosten gehanteerd. In de periode 
2006-2010 heeft slechts voor vier droge EVZ’s uitbetaling van subsidie 
plaatsgevonden. Het betrof projecten voor grondverwerving of inrichting. Op 
basis van dit zeer beperkt aantal gegevens is berekening van gemiddelde 
kosten voor grondverwerving of inrichting van droge EVZ’s weinig zinvol. Op 
grond van de jarenlange ervaring met subsidieaanvragen, geeft het CLB 
aan dat realisatie van een droge EVZ van 25 meter breed gemiddeld circa € 
175.000,00 kost per strekkende km (grondverwerving én inrichting). 

3.5  Totale realisatie 1996-2010 

Ø Sinds de introductie van het concept Ecologische Verbindingszone in 
1996 is in totaal 242 km natte EVZ’s (19% van de taakstelling) en 51 
km droge EVZ’s (14% van de taakstelling) gerealiseerd. 

 
Het concept Ecologische Verbindingszones is geïntroduceerd in 1996. Om 
inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken is in samenwerking met 
het CLB een realisatiekaart vervaardigd. Op deze kaart is onderscheid 
gemaakt in de categorieën: nog geen actie, visie gereed, grondverwerving 
gereed, 10 meter ingericht en 25 meter ingericht. Indien voor een EVZ een 
subsidieaanvraag is ingediend voor grondverwerving en/of inrichting, dan is 
de betreffende EVZ reeds als zodanig aangegeven op de realisatiekaart. 
Daadwerkelijke grondaankoop, dan wel inrichting hoeft echter nog niet te 
zijn afgerond.  
De kaart is in klein formaat opgenomen in bijlage 3 en is tevens als losse 
bijlage bij deze beleidsevaluatie gevoegd. Een samenvatting van de 
realisatie is opgenomen in tabel 2 en figuur 4 (volgende pagina).  
 
Compleet gerealiseerd – met een gemiddelde breedte 25 meter, conform de 
Leidraad realisering ecologische verbindingszones (zie paragraaf 2.1) – zijn  
momenteel 242 km natte en 51 km droge EVZ’s. Dit is 18% van de totale 
taakstelling. 
 
Op basis van de totale taakstelling en de realisatietermijn die in 1996 zijn 
geformuleerd (zie paragraaf 3.1), hadden in 2010 798 km natte EVZ’s en 
210 km droge EVZ’s geheel gerealiseerd moeten zijn (25 meter ingericht) 
om aan de gestelde doelstelling te kunnen voldoen. De huidige realisatie 
loopt achter met de gestelde doelstelling.  
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Tabel 2: Totale realisatie EVZ’s voor de periode 1996-2010. 

Categorie Km natte EVZ’s Km droge EVZ’s 

Nog geen actie 225 (18%) 225 (63%) 

Visie gereed 455 (37%) 54 (15%) 

Grondverwerving gereed 161 (13%) 24 (7%) 

10 m ingericht 160 (13%) - 

25 m ingericht 242 (19%) 511 (14%) 

Totale taakstelling 1.243 (100%) 354 (100%) 
2 Enkele droge EVZ’s hebben een smallere breedte dan 25 meter (in totaal 20 km 

EVZ). Het betreft o.a. reeds voor 1996 aanwezige landschapselementen die als 
EVZ zijn aangemerkt. Deze EVZ’s voldoen aan het streefbeeld en zijn daarom 
opgenomen in de categorie “25 m ingericht”. 

 
  
 
 

 
Figuur 4: Totale realisatie EVZ’s voor de periode 1996-2010. Let op: de assen van beide 
grafieken kennen een verschillende schaal. 

 

3.6  Realisatie resterende taakstelling 

Ø De resterende taakstelling bedraagt 1.304 km natte en droge EVZ’s 
(grondverwerving en/of inrichting nog te voltooien). Realisatie van 
deze doelstelling voor 2018 is niet realistisch met de huidige 
financiële middelen. 

 
Gelet op de totale stand van zaken op 31 december 2010 en uitgaande van 
de totale taakstelling van 1.596 km, zal in totaal nog 1.304 km EVZ geheel 
of gedeeltelijk gerealiseerd moeten worden door waterschappen en/of 
gemeenten (zie tabel 3 op de volgende pagina). 
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Tabel 3: Resterende taakstelling EVZ’s. 

Stand van zaken 31-12-2010 Resterende actie Resterende taakstelling 

  Natte EVZ’s (km) Droge EVZ’s (km) 

Nog geen actie Verwerving en inrichting 225 225 

Visie gereed Verwerving en inrichting 455 54 

Grondverwerving Inrichting 161 24 

10 m ingericht Verwerving en inrichting 15 m 160 - 

Totaal  1.001 303 

 
Uitgaande van normbedragen (natte EVZ’s) en gemiddelde kosten (droge 
EVZ’s) voor grondverwerving en inrichting, is voor afronding van de 
taakstelling in totaal circa 239,2 miljoen euro nodig (zie bijlage 2 voor de 
berekening van de realisatiekosten).  
Vanuit de bestuursovereenkomst met de waterschappen vergoedt de 
provincie voor de waterschappen 50% van de realisatiekosten. Voor de 
gemeenten geldt de Beleidsregel subsidie natuur en landschap, waarin 
eveneens een subsidiepercentage van 50% is opgenomen. Uitgaande van 
deze vergoedingen, bedragen de subsidiekosten voor realisatie van de 
taakstelling voor de provincie 119,6 miljoen euro.  
 
Binnen de evaluatieperiode is op grond van de Beleidsregel subsidie natuur 
en landschap door het CLB aan diverse projecten subsidiegeld toegezegd, 
dat nog niet is uitbetaald omdat de projecten nog niet zijn afgerond. Dit 
subsidiegeld is wel reeds gereserveerd, zodat het van de hierboven 
genoemde subsidiekosten voor de provincie kan worden afgetrokken. Het 
betreft in totaal 11,5 miljoen euro.   
Binnen de BO2 is voor het realiseren van de hierin opgenomen 
resultaatsverplichting voor de natte EVZ’s programmafinanciering 
opgenomen. Ook is extra budget beschikbaar gesteld voor realisatie van het 
gemeentelijk deel van de binnen de BO2 te realiseren natte EVZ’s. Voor 
realisatie van de resterende taakstelling binnen de BO2 is van deze 
programmafinanciering en het extra budget nog een bedrag van 10,5 
miljoen euro over. Ook dit bedrag kan worden afgetrokken van de nog te 
maken kosten door de provincie voor het afronden van de EVZ’s.  
Rekening houdend met de reeds gereserveerde subsidiebedragen binnen 
de Beleidsregel en de BO2, bedragen de nog te maken kosten door de 
provincie in totaal 98,1 miljoen euro. 
 
Om de taakstelling te realiseren in 2018 – het jaar waarin de realisatie van 
de EHS oorspronkelijk is voorzien – zal jaarlijks een bedrag nodig zijn van 
circa 12,2 miljoen euro voor realisatie van de resterende EVZ’s. 
In de periode 2006-2010 is binnen de Beleidsregel subsidie natuur en 
landschap en de BO2 gemiddeld 6,8 miljoen euro per jaar beschikbaar 
gesteld. Wordt dit budget gehandhaafd, dan zal de afronding van de 
taakstelling te verwachten zijn in 2025 (uitgaande van 50% vergoeding voor 
de waterschappen en de gemeenten).  
 
Binnen de BO2 is, zoals hiervoor is aangegeven, tot 2015 budget 
gereserveerd voor realisatie van het waterschapsdeel van natte EVZ’s. Voor 
de Beleidsregel subsidie natuur en landschap, voor de droge EVZ’s en het 
gemeentelijk deel van de natte EVZ’s, is structureel jaarlijks slechts 1,1 
miljoen euro op de begroting gereserveerd als subsidiebudget. Voor 
gemeenten is dit budget niet voldoende om én de gemeentelijke taakstelling 
voortkomend uit de BO2 bij te houden (realiseren gemeentelijk deel van 
natte EVZ’s wanneer het waterschapsdeel gerealiseerd wordt) én de droge 
EVZ’s te realiseren binnen de gestelde termijn.  Er bestaat dus een 
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discrepantie tussen het beleid en het hiervoor beschikbaar gestelde budget. 
Deze discrepantie is eerder gesignaleerd en gemeld aan Provinciale Staten. 
In het Natuur- en Landschapsoffensief uit 2000 is door Provinciale Staten 
echter de keuze gemaakt voor het genoemde structurele budget van 1,1 
miljoen euro.  
Als aanvulling op het structurele budget kan mogelijk (gedeeltelijk) gebruik 
gemaakt worden van het Investeringsfonds Ecologie. Binnen dit fonds is 
voor de huidige bestuursperiode nog circa 22,4 miljoen euro beschikbaar. 
Dit geld dient te worden besteed aan natuur en landschap (excl. water), 
maar er zijn nog geen specifieke doelen toegekend.  
 
Naast de financiële middelen is voor de afronding van de taakstelling ook 
voldoende uitvoeringscapaciteit bij de waterschappen en gemeenten 
noodzakelijk.  
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4.  Effectiviteit en efficiëntie van het beleid 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten ten aanzien van de 
effectiviteit en de efficiëntie van het beleid gepresenteerd. Onder effectiviteit 
kan worden verstaan de doelmatigheid van het beleid: heeft het beleid de 
vooraf bedoelde uitwerking gehad? Met de term efficiëntie wordt bedoeld 
het met zo min mogelijk middelen zo veel mogelijk bereiken. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende aspecten van de 
effectiviteit en efficiëntie van het beleid: de implementatie van het 
provinciale beleid binnen de uitvoerende organisaties, de behaalde 
prestatie, het gehanteerde subsidiepercentage, de organisatie van het 
subsidieproces, de ontstane verbindingen tussen natuurgebieden en de 
mogelijke partijen, regelingen of initiatieven die kunnen bijdragen aan 
realisatie van EVZ’s (onderzoeksvraag 3, zie paragraaf 1.3). 

4.1  Implementatie vigerend beleid 

Ø Sinds 2006 zijn er door gemeenten en waterschappen veel projecten 
uitgevoerd, dan wel opgestart voor realisatie van EVZ’s. De 
waterschappen hebben sinds 2008 zelfs een concrete taakstelling 
voor de komende jaren geformuleerd binnen de BO2. Dit betekent 
dat het beleid goed geïmplementeerd is bij de uitvoerende partijen. 

 
Voor gemeenten gelden de totale taakstelling zoals opgenomen in de 
Verordening Ruimte en de subsidieregels zoals vastgelegd in de 
Beleidsregel subsidie natuur en landschap. Door middel van een enquête is 
nagegaan in hoeverre de gemeente bekend zijn met de taakstelling en de 
beleidsregel. 
Van de 67 benaderde gemeente hebben 52 gemeenten de enquête 
daadwerkelijk ingevuld (78%; zie bijlage 4 voor een overzicht). De 
gemeenten die de enquête niet ingevuld hebben, zijn over het algemeen 
gemeenten die nog geen of slechts beperkte (visievorming) initiatieven 
ontplooid hebben ten aanzien van de realisatie van EVZ’s. 
Uit de enquête blijkt, dat 90% van de respondenten in het verleden 
betrokken is geweest bij de aanleg van EVZ’s. Van deze gemeenten die 
initiatieven ontplooid hebben ten aanzien van EVZ’s, was 90% op de hoogte 
van het bestaan van de subsidieregeling. Eveneens ervaart 90% van de 
gemeenten de subsidieregeling als een stimulans om over te gaan tot 
realisering van EVZ’s (zie figuur 5). Wel geeft circa 20% van de gemeenten 
aan dat de subsidieregeling onvoldoende begrijpelijk is (zie figuur 5).  
 
 

 
 
Figuur 5: Bekendheid met de Beleidsregel subsidie natuur en landschap onder gemeenten.  
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Uit de enquête is gebleken dat een hoog percentage gemeenten inmiddels 
initiatieven heeft ontplooid ten aanzien van realisatie van EVZ’s. Daarnaast 
worden de EVZ’s uit de Verordening Ruimte door gemeenten vastgelegd in 
(nieuw op te stellen) bestemmingsplannen, zodat de planologische 
bescherming geborgd is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij de 
gemeenten implementatie van het beleid heeft plaatsgevonden.  
 
De waterschappen hebben eind 2007 de Bestuursovereenkomst Water 2 
gesloten met de provincie Noord-Brabant, waarin een concrete taakstelling 
is opgenomen ten aanzien van de EVZ’s. De waterschappen hebben voor 
deze taakstelling vervolgens een concrete projectplanning opgesteld. Er kan 
dan ook worden geconcludeerd dat de waterschappen het vigerende beleid 
van de provincie ten aanzien van EVZ’s geïmplementeerd hebben in hun 
eigen organisatie.  

4.2  Gerealiseerde EVZ’s met het vigerend beleid 

Zowel de Beleidsregel subsidie natuur en landschap als de BO2 heeft 
(onder andere) tot doel ervoor te zorgen dat EVZ’s worden gerealiseerd. 
Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven, hebben zowel 
waterschappen als een groot deel van de gemeenten daadwerkelijk 
initiatieven ontplooid ten aanzien van realisatie van EVZ’s. Nagegaan is, of 
het subsidiegeld op een effectieve en efficiënte wijze is ingezet binnen deze 
initiatieven. 

4.2.1  Effectiviteit doelrealisatie 
Ø De in 1996 geformuleerde taakstelling is nog niet bereikt. Dit is 

echter eerder een gevolg van een te laag structureel subsidiebudget, 
dan een gevolg van gebrek aan belangstelling bij uitvoerende 
partijen. Binnen het beschikbaar gestelde budget lijkt echter een 
maximale bijdrage geleverd aan de taakstelling. 

 
In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat het aantal gerealiseerde km 
EVZ’s vanaf 1996 en de destijds geformuleerde taakstelling ver uiteen 
gelegen zijn. De doelstelling is dan ook nog niet bereikt met het vigerend 
beleid en dit zal met de huidige beschikbare middelen niet lukken binnen de 
oorspronkelijk gestelde eindtermijn (2018).  
 
Wel kan worden opgemerkt, dat in de evaluatieperiode 2006-2010 het 
beschikbaar gestelde subsidiegeld binnen de Beleidsregel subsidie natuur 
en landschap ieder jaar geheel toegekend is aan aanvragen. Daarbij is zelfs 
in de periode 2008-2010 jaarlijks de beschikkingsruimte gedurende het jaar 
verhoogd om aan alle bij het CLB binnengekomen aanvragen alsnog 
subsidie toe te kunnen kennen. Na verhoging van het subsidiepercentage 
tot 100% waren er in 2010 zelfs zoveel aanvragen dat het ook na verhoging 
van de beschikkingsruimte niet mogelijk was om alle aanvragen te 
honoreren.  
De discrepantie tussen de ambitie en de gerealiseerde kilometers EVZ’s is 
daarom niet zozeer te wijten aan een gebrek aan belangstelling van de 
uitvoerende instanties. Gesteld kan worden, dat het jaarlijks beschikbaar 
gestelde budget te gering is om de vastgestelde taakstelling uiterlijk in 2018 
te realiseren. Provinciale Staten heeft in 2000 in het Natuur- en 
Landschapsoffensief de keuze gemaakt voor een lager budget dan 
noodzakelijk voor het behalen van de taakstelling. Het structurele budget is 
derhalve in de afgelopen jaren niet verhoogd door Provinciale Staten.  
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4.2.2  Efficiëntie doelrealisatie 
Ø Een eenduidige beoordeling van de efficiëntie van het vigerend 

beleid is niet mogelijk. De geboekte resultaten en de hieraan 
gekoppelde bestede subsidiegelden worden niet op een 
overzichtelijke en eenduidige wijze bijgehouden. Ons inziens heeft 
het gevoerde beleid echter geleid tot een maximaal resultaat wat 
betreft het aantal ontplooide initiatieven (en gerealiseerde 
kilometers).  

 
Uit het voorgaande hoofdstuk is tevens gebleken, dat een eenvoudige 
evaluatie van de effectiviteit van zowel de Beleidsregel als de BO2 niet 
mogelijk is. Dit heeft een aantal redenen: 
 
- Verschillende partijen – waterschappen en gemeenten – zijn 

verantwoordelijk voor realisatie van natte EVZ’s, waarbij de financiering 
via verschillende kanalen verloopt. Subsidiepercentages en wijze van 
subsidietoekenning en uitbetaling zijn hierbij gedurende de 
evaluatieperiode veranderd (instelling BO2 in 2008; verhoging 
subsidiepercentage voor gemeenten binnen de Beleidsregel naar 75% 
in 2006 en 100% in 2008). Al deze tussentijdse wijzigingen hadden 
echter tot doel om de realisatie te stimuleren en te versnellen.  

- Binnen de BO2 vindt weliswaar regelmatig rapportage van de geboekte 
resultaten plaats (aangelegde km EVZ; financiën), echter de 
verschillende waterschappen rapporteren niet op eenzelfde manier. 
Ook wordt niet altijd de directe koppeling tussen gerealiseerde 
kilometers en daaraan besteed budget opgegeven. Er is daarom niet 
inzichtelijk hoeveel geld door de waterschappen is uitgegeven voor 
hoeveel km EVZ’s in de periode 2008-2010. 

- EVZ’s kunnen in verschillende etappes worden aangelegd 
(grondverwerving, inrichting, 10 meter breedte, 15 meter breedte), 
waarbij voor de verschillende etappes afzonderlijk subsidie kan worden 
aangevraagd. Voor de uitvoerende partijen levert dit echter aanzienlijke 
flexibiliteit op, waardoor initiatieven makkelijker en sneller kunnen 
worden ontplooid.  

- De registratie van de lengte van EVZ’s waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd en uitbetaald verloopt niet op een eenduidige manier, 
waardoor een goed overzicht ontbreekt. Binnen deze beleidsevaluatie 
zijn de verschillende gegevens verzameld en op één realisatiekaart 
weergegeven, die nu verder kan worden bijgehouden.  

- Na aanvraag van subsidie kan het enkele maanden tot enkele jaren 
duren voordat het project wordt uitgevoerd en de afrekening van het 
subsidiegeld volgt. Toekenning van subsidie, realisatie van een project 
en uitbetaling van de subsidie vinden daarom veelal niet binnen 
eenzelfde evaluatieperiode plaats. 

 
De wijze waarop de uitvoering van het huidig beleid is ingericht, kan worden 
aangeduid als ingewikkeld. Ook worden de geboekte resultaten 
(gerealiseerde km EVZ’s) en de bijbehorende bestede middelen niet op een 
eenduidige en systematische wijze bijgehouden. Gecombineerd met de 
lange termijn van afronding die de realisatie van EVZ’s kenmerkt, zorgt dit 
ervoor dat er geen algemeen, eenduidig antwoord kan worden gegeven op 
de vraag hoeveel kilometers EVZ in de evaluatieperiode gerealiseerd zijn 
met het bestede/toegekende subsidiegeld binnen deze evaluatieperiode. De 
verschillende aspecten van het beleid die hierboven zijn opgesomd, hebben 
echter naar onze inschatting wel geleid tot een maximaal resultaat wat 
betreft het aantal ontplooide initiatieven (en gerealiseerde kilometers). De 
provincie heeft getracht om het realiseren van EVZ’s voor de 
waterschappen en gemeenten zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk te 
maken. Wel geeft het beleid tot nu toe weinig sturing aan de realisatie en 
het doel dat hiermee gemoeid is: het realiseren van aaneengesloten, 
voldoende brede verbindingen tussen natuurkerngebieden.  
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In de onderstaande paragrafen is, voor zover mogelijk, geprobeerd om de 
verschillende aspecten van het beleid afzonderlijk te beoordelen op hun 
effectiviteit en efficiëntie.  

4.3  Subsidiepercentage 

Ø Het beoogde versnellend effect van verhoging van het 
subsidiepercentage voor gemeenten tot 100% is nog niet met 
zekerheid aan te tonen, maar is wel aannemelijk.  

Ø Voor het waterschapsdeel van de natte EVZ’s is programma-
financiering opgenomen in de BO2. De waterschappen zijn daarmee 
verzekerd van uitvoeringsbudget voor de in de BO2 vastgelegde 
taakstelling en kunnen dit direct én flexibel inzetten. 

 
In de periode 2006-2008 bedroeg het subsidiepercentage voor droge EVZ’s 
en het gemeentelijk deel van natte EVZ’s 75% van de realisatiekosten (het 
standaardsubsidiepercentage op grond van de beleidsregel bedraagt 50%, 
zie paragraaf 2.2). In 2008 is dit percentage verhoogd tot 100%.  

 
In de afgelopen periode 2006-2010 hebben de aanvragen het 
subsidieplafond van de Beleidsregel subsidie natuur en landschap ieder jaar 
overschreden. In de periode 2008-2010 is daarom het aanvankelijke 
subsidieplafond in de loop van het jaar verhoogd om toch alle aanvragen te 
kunnen honoreren. 
Of de verhoging van het subsidiepercentage tot 100% heeft geleid tot de 
beoogde versnelling van de realisatie van EVZ’s, kan niet met zekerheid 
geconcludeerd worden, maar dit is wel aannemelijk. De noodzaak tot 
aanzienlijke verhoging van de beschikkingsruimte in de periode 2008-2010 
om alle binnengekomen subsidieaanvragen te kunnen honoreren, lijkt te 
duiden op een toename in initiatieven na verhoging van het 
subsidiepercentage. In 2010 was de verhoging van de beschikkingsruimte 
zelfs onvoldoende om alle binnengekomen aanvragen te kunnen honoreren. 
Daarbij komt dat de realisatie van EVZ’s een proces is dat gemiddeld twee 
tot drie jaar (tot zelfs zes jaar) duurt, zodat initiatieven die zijn opgestart 
naar aanleiding van het verhoogde subsidiepercentage, veelal het stadium 
van subsidieaanvraag en -toekenning nog niet hebben bereikt. Er kan dus 
mogelijk nog een na-ijleffect optreden als gevolg van de verhoging van het 
subsidiepercentage. Veel gemeenten (75%) geven in de enquête aan dat de 
volledige vergoeding van de realisatiekosten van invloed is geweest om tot 
realisatie over te gaan. 
Daar staat tegenover dat ook in de periode 2006-2007 - bij een 
subsidiepercentage van 75% - initiatieven zijn ontplooid (en in de jaren 
hiervoor ook bij een subsidiepercentage van 50%). De beschikbaar gestelde 
budgetten werden ook in 2006 en 2007 jaarlijks geheel uitgeput door 
subsidietoekenningen. Gedeeltelijke in plaats van volledige vergoeding van 
de realisatiekosten hoeft dan ook geen belemmering te vormen voor het 
opstarten van initiatieven (binnen de beschikbare budgetten). Daarnaast 
hebben diverse gemeenten tijdens de gevoerde gesprekken aangegeven 
dat zij vooral een langdurige zekerheid omtrent het subsidiepercentage en 
beschikbaar subsidiebedrag van belang vinden voor het opstarten van 
initiatieven. Deze zekerheid vinden zij van groter belang dan volledige 
vergoeding van de realisatiekosten. 
 
Binnen de BO2 geldt, dat de waterschappen van de provincie een bijdrage 
van € 50.000,00 per km gerealiseerde EVZ ontvangen. Dit bedrag vormt 
50% van de normkosten voor het waterschapsdeel van natte EVZ’s. Binnen 
de bestuursovereenkomsten bestaat daarnaast de mogelijkheid om bij 
meer- of minderkosten te ‘schuiven’ met budgetten tussen verschillende 
waterdoelen, zodat geld flexibeler kan worden ingezet. Het daadwerkelijke 
budget dat door de waterschappen wordt ingezet voor EVZ’s kan dus hoger 
of lager zijn dan door de provincie wordt beoogd.  
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Doordat de waterschappen tussentijds niet op een eenduidige wijze 
rapporteren over de gerealiseerde kilometers EVZ en de daarvoor 
aangewende financiële middelen, kan niet exact worden bepaald hoeveel 
km EVZ’s met hoeveel subsidiegeld inmiddels zijn gerealiseerd.  

4.4  Organisatie subsidieproces 

Ø Gemeenten en waterschappen zijn over het algemeen tevreden over 
de wijze waarop het subsidieproces is georganiseerd. Deze 
tevredenheid duidt erop dat het subsidieproces en de verdeling van 
verantwoordelijkheden door de uitvoerende partijen in ieder geval niet 
als zeer inefficiënt wordt ervaren. Wel plaatsen de uitvoerende 
partijen enkele kanttekeningen voor verbetering. 

 
Gemeenten kunnen, conform de Beleidsregel subsidie natuur en landschap, 
bij het CLB subsidie aanvragen. Het CLB fungeert daarbij zowel als 
toetsingsinstantie bij subsidieaanvragen als adviesorgaan bij het opstellen 
van visies en het doen van de aanvragen. Deze rol wordt door de 
gemeenten als zeer positief ervaren. Wel is het voor de gemeenten niet 
altijd duidelijk of het CLB adviseert vanuit de functie als onafhankelijk 
agentschap van  de provincie, of als ‘onderdeel’ van stichting Brabants 
Landschap met een duidelijk groen belang, zo bleek uit verschillende 
gesprekken.  
 
Waterschappen beschikken vanuit de bestuursovereenkomst direct over 
budget voor realisatie van EVZ’s. Bij realisatie van natte EVZ’s vervullen 
waterschappen een initiërende rol. Zij benaderen gemeenten om 
gezamenlijk een complete EVZ, met een gemiddelde breedte van 25 meter, 
aan te leggen. In de afgelopen jaren stellen de waterschappen de 
medewerking van de gemeenten veelal als voorwaarde om de realisatie van 
een EVZ op te pakken. Voorheen werd ook vaak alleen het 
waterschapsdeel van EVZ’s gerealiseerd (10 meter breed).  
 
Op grond van de bevindingen uit de enquête en de verschillende 
gesprekken kan geconcludeerd worden, dat zowel waterschappen als 
gemeenten over het algemeen tevreden zijn over de wijze waarop het 
subsidieproces voor realisatie van EVZ’s is georganiseerd.  
De enige kanttekening die sommige gemeenten hebben geplaatst bij het 
vigerend beleid, is dat dit voor gemeenten vrijblijvend is. Er bestaat voor 
gemeenten geen verplichting om over te gaan tot realisatie van EVZ’s, 
zodat reservering van eigen middelen voor dit doel soms moeizaam verliep. 
De initiërende rol van waterschappen bij natte EVZ’s wordt door gemeenten 
als positief beoordeeld, vooral omdat waterschappen vaak gemakkelijker 
grond kunnen verwerven voor aanleg van EVZ’s dan gemeenten. Dit komt 
ondermeer doordat waterschappen in het gebied bekend zijn en zij een 
algemeen belang vertegenwoordigen. Agrariërs ervaren dit veelal als een 
gezamenlijk belang, waardoor zij eerder geneigd zijn medewerking te 
verlenen aan initiatieven van de waterschappen.  
Waterschappen ervaren hun initiërende rol in sommige gevallen als minder 
positief, zo blijkt uit de resultaten van de gevoerde gesprekken. Overleg en 
enthousiasmeren van verschillende gemeenten voor realisatie van een EVZ 
kan relatief veel tijd kosten en levert uiteindelijk niet altijd medewerking op. 
Vanwege de gedeelde verantwoordelijkheid voor natte EVZ’s, kunnen 
waterschappen deze niet zonder (financiële) medewerking van gemeenten 
realiseren. 
 
Bij de realisatie van EVZ’s kunnen zowel gemeenten als waterschappen 
daarnaast nog verschillende andere moeilijkheden ondervinden, waardoor 
realisatie uiteindelijk niet lukt of trager verloopt dan voorzien. Een mogelijke 
belemmering vormen moeilijkheden met grondverwerving. Agrariërs vragen 
soms hoge prijzen voor hun grond, of zijn in het geheel niet bereid om 
gronden te verkopen, omdat zij bang zijn voor planologische 
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schaduwwerking op aangrenzende grondeigendommen. Daarnaast kunnen 
een tekort aan personele bezetting en de toekomstige beheerkosten voor de 
EVZ’s een belemmering vormen om over te gaan tot realisatie van EVZ’s. 
Gemeenten geven aan deze belemmeringen vaker te ervaren dan 
waterschappen. 

4.5   Ligging van de gerealiseerde EVZ’s 

 
Ø Gemeenten en waterschappen zijn momenteel vrij in de keuze van de 

(delen van) EVZ’s die zij realiseren. De provincie geeft hieraan geen 
sturing. Van de gerealiseerde EVZ’s vormt momenteel toch al circa 
50% een ononderbroken verbinding tussen natuurkerngebieden. 

 
Het beleid van de provincie Noord-Brabant was de afgelopen periode vooral 
erop gericht om gemeenten en waterschappen te bewegen zoveel mogelijk 
initiatieven te ontplooien voor realisatie van EVZ’s. Daarbij waren 
gemeenten en waterschappen vrij in de keuze van de (delen van) EVZ’s die 
zij realiseerden. Desondanks vormt reeds ongeveer de helft van de thans 
gerealiseerde EVZ’s een ononderbroken verbindingszone tussen 
natuurkerngebieden.  
Daar waar nog delen ontbreken binnen EVZ’s, is voor de ontbrekende delen 
in de meeste gevallen wel reeds een visie opgesteld (voor ca. 65% van de 
ontbrekende delen) of heeft reeds grondverwerving plaatsgevonden (25%). 
Deze EVZ’s kunnen dan ook binnen korte tot middellange termijn worden 
afgerond.  

4.6  Partners en alternatieve regelingen 

Ø Alleen de Dienst Landelijk Gebied vormt een partner van betekenis 
voor gemeenten en waterschappen bij realisatie van EVZ’s. 
Natuurbeherende organisaties treden niet op als stimulerende partij 
bij realisatie van EVZ’s. Voor gemeenten kunnen alternatieve 
financieringsbronnen gevonden worden voor cofinanciering van 
EVZ’s. Dit is vooral van belang wanneer het subsidiepercentage lager 
ligt dan 100%. 

 
Binnen de beleidsevaluatie is tevens onderzocht of gemeenten en 
waterschappen bij de realisatie van EVZ’s samenwerking zoeken met elkaar 
of met andere partijen. Waterschappen en gemeenten werken bij realisatie 
van natte EVZ’s vrijwel altijd samen (96% van de initiatieven). Ook de 
Dienst Landelijk Gebied vormt voor gemeenten een partner van betekenis 
bij realisatie van EVZ’s (38% van de initiatieven). Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer aanleg van een EVZ onderdeel uitgemaakt heeft van een 
reconstructieproject. De onderlinge samenwerking wordt in de meeste 
gevallen positief beoordeeld. Bij EVZ’s die gelegen zijn binnen meerdere 
gemeenten en/of meerdere waterschappen en waar dus meerdere partijen 
moeten samenwerken, wordt het realisatieproces echter soms ook als 
stroperig ervaren.  
Gebleken is, dat natuurbeherende organisaties bij de realisatie van EVZ’s 
niet optreden als stimulerende partij. Gezien de missie en visie van 
natuurbeherende organisaties werd verwacht dat zij bij gemeenten en 
waterschappen zouden aandringen op het realiseren van verbindingen 
tussen natuurterreinen. Dit blijkt echter niet of nauwelijks het geval. 
Andersom betrekken gemeenten en waterschappen natuurbeherende 
organisaties wel veelal bij de realisatie van EVZ’s.  
 
In de evaluatieperiode hebben enkele gemeenten gebruik gemaakt van 
cofinanciering binnen gemeentelijke initiatieven, waarbij particulieren op 
deze wijze hun compensatieverplichting op grond van de Verordening 
Ruimte hebben voldaan bij ruimtelijke ontwikkelingen. Cofinanciering als 
gevolg van een compensatieverplichting kan dan ook een (beperkte) 



PROVINCIE NOORD-BRABANT Beleidsevaluatie Ecologische Verbindingszones 2006-2010 
 
 

 
 
 

 

27 

 
 

 

alternatieve financieringsbron vormen voor EVZ’s. Wanneer het 
subsidiepercentage voor realisatie van EVZ’s lager is dan 100% is dit voor 
gemeenten aantrekkelijk om de eigen financiële bijdrage te verkleinen.  
 
Daarnaast is expliciet onderzocht welke subsidieregelingen binnen de 
evaluatieperiode ingezet konden worden als alternatief voor de Beleidsregel 
subsidie natuur en landschap. In de afgelopen vijf jaar is het aantal 
alternatieve regelingen beperkt geweest. Enkele landelijke regelingen zijn 
ingezet voor realisatie van EVZ’s (ILG, Subsidieregeling Gebiedsgericht 
Beleid en Synergiegelden Kaderrichtlijn Water). Voor nevendoelen die 
gekoppeld kunnen worden aan EVZ’s, zoals recreatieve voorzieningen, zijn 
eveneens beperkt subsidieregelingen beschikbaar geweest. Ook zijn er 
Europese subsidies die in specifieke gevallen konden worden ingezet voor 
realisatie van EVZ’s (LEADER+, CERES). 
Het aantal alternatieve regelingen waarvan gebruik gemaakt is voor 
realisatie van EVZ’s is slechts beperkt. Zeker na verhoging van het 
subsidiepercentage voor droge EVZ’s tot 100% waren alternatieve 
subsidieregelingen voor gemeenten niet van belang.  
 
Tenslotte bestaan er voor particulieren mogelijkheden om EVZ’s te 
realiseren met behulp van subsidie, via het provinciale Stimuleringskader 
Groen Blauwe Diensten. Ook voor het beheer van EVZ’s kunnen 
particulieren subsidie ontvangen op grond van deze regeling.  De 
bekendheid van deze regeling neemt inmiddels toe en enkele eerste 
initiatieven hebben geleid tot realisatie van stapstenen binnen EVZ-
trajecten.  
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5.  Ecologische effectiviteit van de EVZ’s 

EVZ’s zijn bedoeld als verbindend element tussen natuurkerngebieden. Via 
de EVZ’s dient uitwisseling van organismen (en genen) plaats te vinden 
tussen verschillende gebieden. Hoewel geen onderdeel van de uitgevoerde 
evaluatie, wordt toch kort aandacht besteed aan de ecologische kant van 
het gevoerde beleid.  

5.1  Ecologisch functioneren van EVZ’s 

Ø Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat diverse soortgroepen 
gebruik maken van de EVZ’s en dat de potenties voor verdere 
ontwikkeling van natuurwaarden in de EVZ’s goed zijn.  

 
In 2008 is door Ecologisch Adviesbureau Cools in opdracht van provincie 
Noord-Brabant steekproefsgewijs onderzoek uitgevoerd naar het ecologisch 
functioneren van gerealiseerde natte EVZ’s. Daarbij is onderzoek verricht 
naar de soortgroepen planten, vogels, zoogdieren (incl. vleermuizen), 
amfibieën, vlinders en libellen die binnen de EVZ’s voorkomen.  
Uit het onderzoek van Cools blijkt dat de betrokken EVZ’s altijd hogere 
natuurwaarden bezitten dan de (veelal agrarische) omgeving en dat de 
onderzochte soortgroepen daadwerkelijk gebruik maken van de 
verbindingszones.  
De potenties voor verdere ontwikkeling van natuurwaarden binnen de 
onderzochte EVZ’s zijn goed, zodat de verwachting is dat zij in de toekomst 
voor (nog) meer soorten geschikt zullen worden als leef- en/of foerageer- en 
migratiegebied.  

5.2  Gedeeltelijk ingerichte EVZ’s 

Ø Afhankelijk van de doelsoort en de omgeving van een EVZ, kan een 
smallere verbindingszone dan de streefbreedte van 25 meter soms 
ook voldoen.  

 
Van circa 13% van de te realiseren natte EVZ’s is inmiddels een strook van 
gemiddeld 10 meter breed ingericht. Op grond van het vigerend beleid zijn 
deze EVZ’s nog niet gereed: het streefbeeld bestaat uit EVZ’s met een 
gemiddelde breedte van 25 meter. 
Afhankelijk van de doelsoort en de omgeving van de betreffende EVZ, zou 
een EVZ van 10 meter breedte wel degelijk kunnen functioneren als 
verbindende schakel tussen natuurkerngebieden. Per EVZ dient dit 
beoordeeld te worden door een deskundige. Hierop wordt in hoofdstuk 7 
nog ingegaan.  

5.3  Beheer van EVZ’s 

Ø Beheer van EVZ’s is van belang voor de instandhouding van de 
EVZ’s. In de meeste gevallen wordt een formeel beheerplan 
opgesteld voor de EVZ’s. Sommige gemeenten ervaren het beheer 
van EVZ’s als een aanzienlijke kostenpost. 

 
Voor het goed functioneren van een EVZ is niet alleen de gekozen inrichting 
en omvang van belang, maar ook het beheer dat wordt gevoerd na 
inrichting. Het beheer dient ervoor te zorgen dat de voorgenomen 
natuurdoeltypen daadwerkelijk in stand gehouden of ontwikkeld worden. In 
de Beleidsregel subsidie natuur en landschap is bepaald dat gemeenten en 
waterschappen gronden die als EVZ zijn ingericht slechts mogen verkopen 
naar verkregen toestemming van Gedeputeerde Staten. De instandhouding 
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is op deze voor de lange termijn gegarandeerd, maar er zijn geen concrete 
eisen opgenomen ten aanzien van beheer van de EVZ’s.  
 
Uit de gevoerde enquête is gebleken dat gemeenten in circa twee derde van 
de gevallen een formeel beheerplan opstellen voor de EVZ’s die 
gerealiseerd worden. Ook de waterschappen nemen EVZ’s doorgaans op in 
hun beheerplannen.  
Voor EVZ’s waarvoor geen formeel beheerplan is opgesteld, kan het beheer 
ook geïntegreerd zijn binnen het groenbeheersysteem van een gemeente. 
Het ontbreken van beheerplannen hoeft dan ook niet te betekenen dat er 
geen beheer plaatsvindt.  
 
Zowel uit de enquête als uit de georganiseerde regiobijeenkomsten, is naar 
voren gekomen dat het beheer van natte EVZ’s vaak gefragmenteerd 
plaatsvindt. Dit is het gevolg van de gedeelde verantwoordelijkheid voor 
realisatie en instandhouding voor deze EVZ’s tussen waterschap en 
gemeente(n).  
 
Verschillende gemeenten hebben in de enquête en in de gevoerde 
gesprekken aangegeven, dat het beheer van EVZ’s een aanzienlijke 
financiële belasting kan betekenen. Deze gemeenten geven dan ook aan 
dat het wenselijk zou zijn om een beheersubsidie beschikbaar te stellen 
voor EVZ’s.  
De verhoging van het subsidiepercentage tot 100% binnen de Beleidsregel 
subsidie natuur en landschap in 2008, was door de provincie Noord-Brabant 
bedoeld als een tegemoetkoming in de beheerkosten. Dit is destijds niet als 
zodanig gecommuniceerd richting de gemeenten en gezien de resultaten 
van de enquête en gesprekken, ook niet als zodanig ervaren. 
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6.  Conclusies 

De belangrijkste vraagstelling binnen deze beleidsevaluatie Ecologische 
Verbindingszones voor de periode 2006-2010 betreft de effectiviteit en de 
efficiëntie van het beleid: leidt het gevoerde beleid tot de realisatie van de 
gestelde taakstelling en gebeurt dit op een zo efficiënt mogelijke wijze? Om 
deze vraagstelling te kunnen beantwoorden, zijn diverse onderzoeksvragen 
geformuleerd. Dit hoofdstuk geeft allereerst een antwoord op de 
verschillende onderzoeksvragen op basis van de resultaten die in de 
voorgaande hoofdstukken zijn gepresenteerd. Vervolgens wordt de 
hoofdvraagstelling beantwoord.  

6.1  Beantwoording onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die zijn geformuleerd voor de beleidsevaluatie EVZ’s 
zijn hier opnieuw opgenomen, waarbij de belangrijkste conclusies zijn 
aangegeven. Enkele geformuleerde onderzoeksvragen hebben betrekking 
op aanbevelingen om het subsidieproces effectiever en efficiënter te maken. 
Op deze aanbevelingen wordt in het volgende hoofdstuk nader ingegaan en 
de betreffende onderzoeksvragen zijn beantwoord in paragraaf 7.5. 
 
1. Wat is de actuele stand van zaken van de realisatie van EVZ’s? 
 
Sinds de introductie van het concept Ecologische Verbindingszone in 1996 
is in totaal 242 km natte EVZ’s (19% van de taakstelling) en 51 km droge 
EVZ’s (14% van de taakstelling) gerealiseerd (paragraaf 3.5).  
 
2. Wat is de status van de verschillende EVZ’s (nog geen actie, visie 

gereed, grondverwerving gereed, 10 m ingericht, 25 m ingericht)? 
 
Op basis van gegevens van de waterschappen, gemeenten en het CLB is 
een overzichtskaart verkregen. Daarop is per EVZ(-deel) aangegeven wat 
de actuele status is. Een overzicht hiervan is gegeven in paragraaf 3.5 
(tabel 2). 
 
3. Wat is de effectiviteit van het beleid en de uitvoeringsmaatregelen van 

de afgelopen vijf jaar (2006-2010): 
a. Zou de EVZ ook gerealiseerd zijn wanneer het subsidiebedrag lager 

dan 100% zou zijn geweest? 
b. Heeft het beleid geleid tot een optimale verbinding tussen 

natuurkerngebieden? 
c. Is het subsidieproces effectief en efficiënt? 
d. Wat zijn andere potentiële partijen of potentiële regelingen die 

kunnen bijdragen aan de realisatie van de EVZ’s (zowel bij uitvoering 
als financieel)? 

 
Ad a. De noodzaak tot aanzienlijke verhoging van de beschikkingsruimte in 
de periode 2008-2010, na verhoging van het subsidiepercentage tot 100%, 
om (zoveel mogelijk) alle binnengekomen subsidieaanvragen te kunnen 
honoreren, lijkt te duiden op een toename in initiatieven na verhoging van 
het subsidiepercentage. In 2010 was deze verhoging zelfs niet voldoende 
om alle binnengekomen aanvragen te kunnen honoreren. Daarnaast is 
echter ook gebleken, dat ook bij een subsidiepercentage van 75% in de 
jaren 2006 en 2007 het subsidiebudget ieder jaar werd uitgeput (zie 
paragraaf 4.3).  
 
Ad b. Circa 50% van de gerealiseerde EVZ’s vormt momenteel een 
ononderbroken verbinding tussen natuurkerngebieden.  
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Verder is uit ecologisch onderzoek gebleken dat diverse soortgroepen 
gebruik maken van de EVZ’s en dat de potenties voor verdere ontwikkeling 
van natuurwaarden in de EVZ’s goed zijn (zie paragraaf 4.5 en 5.1). 
 
Ad c. De beschikbaar gestelde subsidiebudgetten binnen de beleidsregel 
zijn in alle jaren binnen de evaluatieperiode geheel toegezegd aan 
initiatieven. In 2010 bleek het beschikbaar gestelde budget zelfs te weinig 
voor alle binnengekomen aanvragen. Ook de waterschappen hebben in de 
periode 2008-2010 EVZ’s gerealiseerd met budget uit de BO2. Het vigerend 
beleid kan daarom worden bestempeld als effectief. 
De uitvoering van het vigerende beleid ten aanzien van EVZ’s is ingewikkeld 
vormgegeven. Hierdoor kan de vraag of het huidige beleid geleid heeft tot 
een maximaal resultaat aan gerealiseerde EVZ’s met het beschikbaar 
gestelde subsidiegeld, niet worden beantwoord. 
 
Ad d. In de afgelopen vijf jaar is slechts sporadisch gebruik gemaakt van 
alternatieve subsidieregelingen of financieringsvormen (zie paragraaf 4.6). 
Dit was voor de gemeenten in de periode 2008-2010 ook niet aan de orde, 
aangezien het subsidiepercentage toen 100% bedroeg. In het volgende 
hoofdstuk wordt ingegaan op mogelijke financieringsvormen waar in de 
toekomst gebruik van gemaakt kan worden.  
De enige partner van betekenis bij realisatie van EVZ’s die door gemeenten 
en waterschappen wordt genoemd is de Dienst Landelijk Gebied (zie 
paragraaf 4.6).  
 
4. Zijn de EVZ’s in de praktijk effectieve verbindingen tussen kerngebieden: 

a. Zijn de gekozen verbindingen afdoende als verbinding tussen de 
natuurkerngebieden? 

b. Hoe effectief zijn de natte EVZ’s waarvan alleen 10 m is aangelegd 
door waterschappen en waarbij het gemeentelijk deel (15 m) 
ontbreekt? 

 
Ad a. Zie hiervoor het antwoord op onderzoeksvraag 3.b. 
 
Ad b. Diverse EVZ’s kennen een gemiddelde breedte van 10 meter (zowel 
natte als droge EVZ’s). Afhankelijk van de doelsoort en de omgeving zou 
een dergelijke smalle EVZ wel degelijk kunnen functioneren als verbindende 
schakel tussen natuurkerngebieden. Per EVZ dient dit beoordeeld te 
worden door een deskundige (zie ook hoofdstuk 7).  

6.2  Effectiviteit en efficiëntie 

Zowel de Beleidsregel subsidie natuur en landschap als de BO2 leiden tot 
aanleg van EVZ’s door gemeenten en waterschappen. De beschikbaar 
gestelde subsidiebudgetten binnen de Beleidsregel zijn in alle jaren binnen 
de evaluatieperiode geheel toegezegd aan initiatieven. Ook de 
waterschappen hebben in de periode 2008-2010 EVZ’s gerealiseerd met 
budget uit de BO2. In zoverre kan het vigerend beleid worden bestempeld 
als effectief. 
Daarbij dient geconcludeerd te worden, dat het totale beschikbaar gestelde 
budget in de evaluatieperiode – en ook in de perioden hiervoor – niet 
voldoende was om de ambitie (realisatie van 1.596 km EVZ’s t/m 2018) ten 
volle financieel te ondersteunen.  
 
De efficiëntie van het gevoerde beleid is op grond van de voorliggende 
beleidsevaluatie niet vast te stellen. De beleidsuitvoering is ingewikkeld 
vormgegeven, waarbij verschillende partijen voor verschillende delen van 
EVZ’s via verschillende kanalen subsidie ontvangen. Vervolgens vormt de 
aanleg van een EVZ een langdurig proces, waarbij toegekend subsidiegeld 
langdurig in reserve gehouden kan worden voordat het daadwerkelijk wordt 
uitbetaald na gereedkomen van de EVZ.  
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Registratie van de geboekte resultaten vindt vervolgens niet op een 
systematische en eenduidige wijze plaats, waardoor het niet mogelijk is om 
een eenduidige koppeling te maken tussen besteed subsidiegeld en 
gerealiseerde km EVZ. Ook tussentijdse bijstellingen in subsidiepercentage 
en subsidieplafond maken een evaluatie niet gemakkelijker, hoewel hierdoor 
wel een grotere flexibiliteit in de uitvoering ontstaat. Vanwege al deze 
factoren kan de vraag of het huidige beleid geleid heeft tot een maximaal 
resultaat aan gerealiseerde EVZ’s met het beschikbaar gestelde 
subsidiegeld, niet met zekerheid worden beantwoord op basis van de 
onderzoeksresultaten. Onze inschatting is echter, dat het provinciale beleid 
– en de hierin aangebrachte wijzigingen – binnen de evaluatieperiode een 
zodanig flexibiliteit en stimulerende werking hebben bewerkstelligd, dat dit 
geleid heeft tot een maximaal resultaat wat betreft het aantal ontplooide 
initiatieven. 
Deze evaluatie zou de basis dienen te vormen voor een meer adequate en 
eenduidige wijze van registreren en verantwoorden van de geboekte 
resultaten. Voor de natte EVZ’s zijn in dat geval aanvullende afspraken 
nodig op de Bestuursovereenkomst Water 2, omdat er momenteel geen 
eenduidige regels bestaan voor de wijze waarop tussentijds wordt 
gerapporteerd over de gerealiseerde km EVZ en het hiervoor gebruikte 
budget. 
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7.  Aanbevelingen  
 
 
De in 1996 opgestelde taakstelling ten aanzien van EVZ’s is nog niet 
voltooid. Met de huidige budgetten wordt de taakstelling niet binnen 
afzienbare tijd gerealiseerd. Voor de verdere invulling en afronding van de 
taakstelling zijn daarom verschillende aanbevelingen te doen 
(onderzoeksvraag 5 t/m 7; zie paragraaf 1.3).  
 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens aanbevelingen gedaan ten 
aanzien van herziening van de resterende taakstelling, het vigerend beleid 
en de gehanteerde financieringsvormen, het uitvoeringsproces en het 
garanderen van het functioneren van de aangelegde EVZ’s. De 
aanbevelingen zijn binnen de paragrafen gepresenteerd op volgorde van 
belang. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusies ten aanzien van 
de onderzoeksvragen.  

7.1  Aanbevelingen taakstelling 

Ø De afronding van de taakstelling uiterlijk in 2018 is met de huidige 
budgetten niet realistisch. Prioritering en/of aanpassing van de 
taakstelling is dan ook noodzakelijk.  

 
De resterende taakstelling voor de realisatie van EVZ’s is aanzienlijk. 
Gezien de kosten en het beschikbare budget (en de momenteel beschikbare 
uitvoeringscapaciteit) is realisatie voor de gestelde streefdatum 2018 
daarom niet realistisch. De geformuleerde taakstelling zal ook dan tegen het 
licht gehouden moeten worden.  
Belangrijke randvoorwaarde bij een prioritering van de taakstelling, dan wel 
een aanpassing in de taakstelling is dat wordt voorkomen dat 
kapitaalvernietiging optreedt. Daar waar reeds initiatieven zijn ontplooid in 
de vorm van grondverwerving of inrichting van delen van een EVZ, zou 
zoveel mogelijk gestreefd moeten worden naar voltooiing van de 
betreffende EVZ.  
 
Binnen de resterende taakstelling kan een prioritering worden aangebracht 
om meer sturing te geven aan de EVZ’s die gerealiseerd worden. Er kunnen 
verschillende prioriteringsgronden gehanteerd worden: 
- Prioritering kan plaatsvinden op basis van ecologische gronden. 

Gedacht kan worden aan: aanwezigheid van reeds gerealiseerde delen 
van EVZ’s, aanwezigheid van kwetsbare soorten in te verbinden 
natuurkerngebieden, kwetsbaarheid van doelsoorten voor 
klimaatverandering etc. 

- Prioritering kan tevens worden gekoppeld aan andere 
beleidsdoelstellingen die binnen een EVZ behaald dienen te worden. 
Voor natte EVZ’s zal bijvoorbeeld in diverse gevallen sprake zijn van 
doelstellingen voortkomend uit de Kaderrichtlijn Water voor de 
waterloop waarlangs de EVZ is gelegen. Dergelijke doelen kunnen 
samenvallen met de doelen voor de EVZ en dienen conform Europese 
regelgeving gerealiseerd te worden. Uitstelling van realisatie is dan ook 
niet altijd mogelijk. 

- Prioritering kan tevens plaatsvinden op basis van medewerking van 
uitvoerende partijen. Gedacht kan daarbij worden aan: bereidheid tot 
inzet van grondeigendommen, hoogte van vrijwillige eigen bijdrage van 
gemeenten etc.  

- De landelijke herijking van de EHS leidt binnen provincie Noord-Brabant 
mogelijk tot een fasering in de realisatie van de EHS. Een dergelijke 
fasering kan voor de EVZ’s tevens een prioriteringsgrond zijn: daar 
waar nieuwe natuur pas op een later tijdstip wordt ontwikkeld, kan de 
bijbehorende EVZ ook later worden aangelegd.  

 



PROVINCIE NOORD-BRABANT Beleidsevaluatie Ecologische Verbindingszones 2006-2010 
 
 

 
 
 

 

34 

 
 

 

Voor de aanpassing van de resterende taakstelling kunnen eveneens 
aanbevelingen gedaan worden: 
 
- De eindtermijn voor het realiseren van de totale taakstelling dient 

uitgesteld te worden, wanneer er niet substantieel meer middelen 
beschikbaar gesteld kunnen worden. Realisatie in 2018 is dan niet 
haalbaar. Afhankelijk van de beschikbare middelen dient een 
realistische eindtermijn gesteld te worden, waarbij de jaarlijks 
benodigde financiële middelen daadwerkelijk worden gereserveerd.  

- Diverse EVZ’s zijn gedeeltelijk gerealiseerd, met een gemiddelde 
breedte van 10 meter. Formeel gezien, voldoen deze EVZ’s niet aan 
het streefbeeld (gemiddelde breedte 25 meter) en zijn deze dus nog 
niet gereed. Aanbevolen wordt, om deze EVZ’s te evalueren op hun 
functioneren voor de doelsoorten. Daarbij dient ook de kwaliteit van de 
omgeving betrokken te worden. Wanneer de EVZ’s voldoen als 
verbindende schakel, dan kan worden afgezien van verbreding tot een 
gemiddelde breedte van 25 meter. Overigens kan in sommige gevallen, 
bij zeer kritische doelsoorten, ook een EVZ nodig zijn van meer dan 25 
meter om als werkende verbinding tussen natuurgebieden te dienen. 
Dit kan worden beoordeeld door het CLB. 

- Enkele EVZ’s zijn op korte onderlinge afstand parallel aan elkaar 
gelegen (zie figuur 6). Kennen deze EVZ’s gelijke doelsoorten en 
gelijke inrichtings-mogelijkheden, dan kan wellicht één van beide 
vervallen. In het licht van de totale taakstelling, zal dit echter slechts 
een kleine vermindering van het aantal km te realiseren EVZ’s 
opleveren.  

- Ook zijn er EVZ’s aangewezen direct aangrenzend aan EHS-gebieden. 
Voor deze EVZ’s dient te worden onderzocht of bínnen de EHS een 
verbindende zone ontwikkeld kan worden met geschikte biotopen voor 
de doelsoorten. De EVZ’s kunnen dan vervallen. EVZ’s zullen echter 
veelal parallel aan de EHS geprojecteerd zijn, omdat binnen de EHS de 
mogelijkheden tot het creëren van geschikte biotopen ontbreekt. Ook 
hier is de verwachting dat slechts enkele EVZ’s uiteindelijk 
daadwerkelijk kunnen vervallen.  

- Tenslotte kan worden overwogen om EVZ’s waaraan – in geval van 
prioritering – een lage prioriteit is toegekend, uiteindelijk in het geheel 
niet aan te leggen.  

 

 
Figuur 6: Geplande EVZ’s parallel aan elkaar (links; nummer 211 en 212) en parallel aan een bestaande, 
groene structuur tussen natuurkerngebieden (rechts; nummer 52). 

 
Om de voortgang ten aanzien van de realisatie van de taakstelling bij te 
houden, dient de bij deze beleidsevaluatie opgestelde realisatiekaart 
jaarlijks geactualiseerd te worden, waarbij hiervoor één partij wordt 
aangewezen als verantwoordelijke instantie (zie ook paragraaf 7.3).   
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7.2  Aanbevelingen beleid en financiering 

Ø Voltooiing van de resterende taakstelling vraagt een aanzienlijke 
financiële bijdrage van de provincie, waar nog niet in is voorzien. 
Verlaging van het subsidiepercentage en/of alternatieve 
financieringsbronnen kunnen de benodigde bijdrage van de provincie 
verminderen.   

 
Ten aanzien van de financiering zoals deze momenteel in het vigerend 
beleid is vastgelegd, kunnen eveneens aanbevelingen gedaan worden:  
 
- In de afgelopen periode van vijf jaar is de beschikbaar gestelde 

beschikkingsruimte binnen de Beleidsregel subsidie natuur en 
landschap ieder jaar geheel toegezegd aan nieuwe initiatieven. Bij 
uiteindelijke afrekening blijken projecten vaak goedkoper uit te vallen en 
blijft toegezegd geld over (vergelijking aangevraagde én uitbetaalde 
projecten binnen de evaluatieperiode). Aanbevolen wordt, om dit 
overblijvend geld direct beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven, 
in plaats van het in reserve te houden.  

- Een verlaging van het subsidiepercentage van 100% zal naar 
verwachting leiden tot minder overprogrammering. Gemeenten moeten 
dan immers ook eigen middelen inzetten en hiervoor bestuurlijke 
goedkeuring verkrijgen.  

- Aansluitend op het voorgaande, wordt aanbevolen om de Beleidsregel 
zodanig aan te passen dat het CLB (meer) mogelijkheden krijgt om de 
ingediende begrotingen bij subsidieaanvragen te toetsen en deze 
eventueel bij te stellen. In het voortraject adviseert het CLB gemeenten 
veelal ten aanzien van de op te stellen begrotingen, maar formeel kan 
het CLB momenteel geen subsidieaanvragen afwijzen vanwege de 
ingediende begroting. Bij te hoge geraamde kosten zou de 
subsidietoekenning omlaag moeten kunnen worden bijgesteld door het 
CLB, aangezien het CLB beschikt over voldoende ervaring om in te 
schatten of de geraamde kosten reëel zijn ingeschat. Zo wordt 
voorkomen dat beschikbare subsidiegelden in de reserve achterblijven. 

- In 2006 is het subsidiepercentage voor gemeenten verhoogd van 50% 
tot 75%; in 2008 heeft een verdere verhoging plaatsgevonden tot 100%. 
Binnen deze beleidsevaluatie kan niet geheel met zekerheid gesteld 
worden of de verhoging heeft geleid tot een versnelling van de 
realisatie, maar het lijkt wel aannemelijk. Uit de enquête en gevoerde 
gesprekken kan echter ook worden geconcludeerd dat gemeenten 
langdurige zekerheid over de subsidie prefereren boven een hoog 
subsidiepercentage. Aanbevolen wordt, om het subsidiepercentage 
daarom te verlagen tot een percentage tussen 50 en 75%, maar daarbij 
de zekerheid te geven dat dit percentage gedurende langere tijd zal 
worden gehandhaafd. 

- Verlaging van het subsidiepercentage betekent dat de resterende 
taakstelling minder subsidiegeld zal kosten. Met een gelijkblijvend 
budget kan de taakstelling dan eerder worden gehaald, mits gemeenten 
zelf tijdig en voldoende eigen middelen (en uitvoeringscapaciteit) 
reserveren of alternatieve financieringsmethoden ontwikkelen.  

- Programmafinanciering, zoals momenteel gebeurt in de BO2, biedt voor 
uitvoerende partijen zekerheid over het beschikbare budget. Daarnaast 
wordt vooraf een taakstelling opgenomen. In de huidige vorm van de 
BO2 is echter pas aan het eind van de looptijd van de overeenkomst 
een eenduidige evaluatie van de geboekte resultaten mogelijk, 
aangezien de waterschappen op verschillende manieren tussentijds 
rapporteren. In een eventuele nieuwe Bestuursovereenkomst Water 
zouden eenvormige regels opgenomen moeten worden ten aanzien van 
het rapporteren van de uitgevoerde projecten door de waterschappen.  

- Er bestaat een aanzienlijk verschil tussen de normkosten voor natte 
EVZ’s en de daadwerkelijke gemiddelde realisatiekosten zoals die in de 
periode 2006-2007 bij de uitgevoerde projecten zijn opgetreden. De 
realisatiekosten lagen circa 25% lager dan de normkosten (echter 
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slechts gebaseerd op een beperkt aantal projecten).  De normkosten 
zouden daarom bij het eventueel aangaan van een nieuwe 
Bestuursovereenkomst Water nogmaals tegen het licht gehouden 
moeten worden. Overigens kan een dergelijke heroverweging ook zelfs 
leiden tot hogere normkosten. Uit mondelinge mededelingen van de 
waterschappen blijkt, dat zij geconfronteerd worden met stijgende 
grondprijzen.  

- Vanuit de voordelen van een Bestuursovereenkomst (taakstelling voor 
een afgebakende periode, beschikbaar budget) wordt aanbevolen om 
voor de natte EVZ’s de financiering geheel (volledige 25 meter) binnen 
een bestuursovereenkomst met de waterschappen op te nemen. 
Afhankelijk van het subsidiepercentage zullen de gemeenten nog een 
bijdrage moeten doen. De afzonderlijke subsidiestroom richting 
gemeenten kan voor het gemeentelijk deel van de natte EVZ’s dan 
vervallen. 

- De inzet van natuurcompensatieverplichtingen kan de door de 
gemeenten bij te dragen eigen middelen beperken (cofinanciering).  

- Alternatieve subsidieregelingen die kunnen worden ingezet voor 
realisatie van EVZ’s kunnen (verder) onder de aandacht worden 
gebracht van gemeenten en waterschappen. Bij alternatieve regelingen 
dient veelal wel koppeling met andere doelen plaats te vinden. Zo is de 
Europese LEADER+-subsidie nog opengesteld tot 2013. Ook zijn er tot 
2013 Synergiegelden Kaderrichtlijn Water beschikbaar. De eigen 
financiële bijdrage van waterschappen en gemeenten (bij een lager 
subsidiepercentage dan 100%) kan hierdoor verminderd worden of er 
kan alternatieve subsidie verkregen worden wanneer het jaarlijkse 
subsidieplafond van de Beleidsregel subsidie natuur en landschap is 
bereikt. Dit kan een verdere stimulans vormen voor realisatie van 
EVZ’s. Informatie over alternatieve financieringsbronnen, zoals andere 
subsidieregelingen of vormen van cofinanciering, kan beschikbaar 
gesteld worden via de website van de provincie of via het CLB.  

- Ook voor particulieren en bedrijven kan de provincie meer informatie 
over financiering van groen en natuur beschikbaar stellen op de 
website. Mogelijk kunnen diverse financieringsconstructies van het 
Nationaal Groenfonds tevens door particulieren worden gebruikt voor 
aanleg van EVZ’s. Te denken valt bijvoorbeeld aan groenfinanciering 
met belastingvoordeel of een bijdrage uit het Bosklimaatfonds voor 
aanleg van stapstenen binnen een EVZ.  

- Provincie Noord-Brabant kent een Natuurcompensatiefonds, waarin 
geld gestort wordt wanneer natuurcompensatie bij aantasting van de 
EHS niet mogelijk blijkt door middel van grondaankoop en inrichting van 
nieuwe natuur. Mogelijk kunnen financiële middelen uit het provinciale 
Natuurcompensatiefonds worden ingezet voor de realisatie van EVZ’s.  

- Op grond van de Verordening Ruimte bestaat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen buiten de stedelijke contour het vereiste dat deze 
ontwikkeling dient bij te dragen aan een kwaliteitsverbetering van het 
landschap. Onder de concrete voorbeelden voor verbetering wordt in de 
verordening ook de aanleg van EVZ’s genoemd. Hierover zouden 
afspraken gemaakt kunnen worden met gemeenten, om hier te zoeken 
naar kansen bij goedkeuring van bestemmingsplanwijzigingen.  

- Voor afzonderlijke projecten, bijvoorbeeld ecologisch belangrijke EVZ’s 
waarvoor weinig animo bestaat voor aanleg, kunnen specifieke 
financieringsmiddelen worden bedacht. Zo kan worden gedacht aan 
een veiling van delen van een EVZ of sponsoring door bedrijven.   

- Om het draagvlak te vergroten voor aanleg van EVZ’s dient breder 
gecommuniceerd te worden over het nut en noodzaak en de voortgang 
van de realisatie van de EVZ’s. Dit is van belang om ook particulieren 
of bedrijven te interesseren voor het (mede) financieren dan wel 
aanleggen van EVZ’s. Via de nieuwsberichten op de provinciale 
website of via Twitter kan bijvoorbeeld de voltooiing van een EVZ 
worden gemeld met een link naar verdere informatie voor 
geïnteresseerden.  
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7.3  Aanbevelingen uitvoeringsproces 

Ø De waterschappen dienen meer regie te krijgen over de natte EVZ’s 
en de afstemming hierover met gemeenten.  

Ø Het CLB kan een belangrijke rol spelen bij het implementeren van 
diverse eerder genoemde aanbevelingen, gezien de grote expertise 
van het CLB.  

 
Waterschappen en gemeenten zijn verantwoordelijk voor realisatie van 
EVZ’s, waarbij beide overheden bij de realisatie van natte EVZ’s 
daadwerkelijk samen moeten werken. De enquête en gevoerde gesprekken 
wijzen uit dat dit enerzijds wordt ervaren als positief, aangezien onder 
andere geprofiteerd kan worden van wederzijdse kennis. Anderzijds wordt 
het proces soms als stroperig ervaren, daar veel onderlinge afstemming 
nodig is. Voorgesteld wordt dan ook om de verdeling van 
verantwoordelijkheden bij de realisatie van natte EVZ’s te veranderen zoals 
opgenomen in figuur 7.  
 

 
Figuur 7: Voorgestelde verdeling van verantwoordelijkheden bij realisatie en beheer van natte 
EVZ’s.  

 
De verdeling van verantwoordelijkheden zoals in figuur 7 is weergegeven, 
kent een nadeel. Wanneer de waterschappen verantwoordelijk worden voor 
realisatie van de totale natte EVZ’s (10 meter waterschapsdeel en 15 meter 
gemeentelijk deel), dan kunnen zij niet meer volstaan met het aanleggen 
van alleen het waterschapsdeel. Voor het realiseren van een volledige natte 
EVZ zijn zij afhankelijk van de medewerking van de betreffende gemeente, 
die zij echter niet kunnen dwingen tot medewerking. Dat betekent dat de 
realisatie kan stagneren en sommige EVZ’s in het geheel niet aangelegd 
worden (ook het waterschapsdeel niet).  
Anderzijds zullen daar waar initiatieven wél van de grond komen, gelijk 
volledige, en daarmee geheel functionele, EVZ’s worden aangelegd in 
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plaats van slechts smalle stroken. Dit betekent dat het bestede subsidiegeld 
zo effectief mogelijk wordt ingezet.  
 
Bij de realisatie van EVZ’s is daarnaast een belangrijke rol weggelegd voor 
het CLB. Het CLB beschikt op subsidieaanvragen door gemeenten en geeft 
advies en informatie aan zowel gemeenten als waterschappen. Ten aanzien 
van de rol van het CLB zijn verschillende aanbevelingen te doen: 
- Het CLB wordt veelal geïdentificeerd met de stichting Brabants 

Landschap, zo blijkt uit de enquête en de gevoerde gesprekken. Het is 
veelal niet duidelijk dat het CLB een uitvoeringsorgaan van de provincie 
is, los van het Brabants Landschap. Door het voeren van een eigen 
huisstijl en logo kan het CLB zich beter profileren als een onafhankelijk 
orgaan.  

- Aangezien het CLB beschikt op de subsidieaanvragen vormt het de 
aangewezen instantie om de realisatiekaart EVZ’s jaarlijks bij te 
werken. Het CLB rapporteert hierover vervolgens jaarlijks aan de 
provincie. 

- Aansluitend op het voorgaande, vormt het CLB eveneens de 
aangewezen partij om de resultaten van de realisatie van natte EVZ’s 
door waterschappen bij te houden. Aanbevolen wordt, om in een 
eventueel nieuwe Bestuursovereenkomst Water het jaarlijks 
rapporteren van de geboekte resultaten aan bijvoorbeeld het CLB als 
een verplichting op te nemen. Op deze wijze ontstaat meer overzicht 
over de (tussentijdse) resultaten van een bestuursovereenkomst. 

- Gezien de expertise, gebiedskennis en inzicht in lopende projecten, is 
het CLB de aangewezen partij om te adviseren over aanpassing en 
prioritering van de resterende taakstelling. Ook kan het CLB de 
functionaliteit van reeds gerealiseerde EVZ’s met een gemiddelde 
breedte van 10 meter beoordelen.   

- Tenslotte kan het CLB een adviserende rol spelen bij het tegen het licht 
houden van de normkosten voor de natte EVZ’s voor een volgende 
Bestuursovereenkomst Water. Vóór instelling van de BO2 verleende 
het CLB subsidie aan projecten voor realisatie van natte EVZ’s. Door 
deze jarenlange ervaring kan het CLB naar verwachting een goede 
inschatting maken van de realisatiekosten van een natte EVZ. In deze 
evaluatie zijn de gemiddelde realisatiekosten berekend op basis van 
slechts een beperkt aantal projecten met sterk uiteenlopende 
realisatiekosten.  

7.4  Aanbevelingen functioneren en instandhouden EVZ’s 

Ø Beheer en monitoring van EVZ’s dient geformaliseerd te worden door 
middel van beheer- en monitoringsplannen. Dit is noodzakelijk om het 
optimaal ecologisch functioneren van de EVZ’s te garanderen.  

 
In het onderzoek naar de effectiviteit van EVZ’s, dat in 2008 is uitgevoerd 
door Ecologisch Adviesbureau Cools, worden enkele aanbevelingen gedaan 
voor het verwezenlijken van de potenties van de beschouwde EVZ’s. Enkele 
van deze aanbevelingen zijn algemeen geldig voor verhoging van de 
ecologische potenties van EVZ’s: 
 
- Verbetering van de waterkwaliteit- en kwantiteit van waterlopen binnen 

EVZ’s is van belang voor het functioneren van de EVZ’s voor vissen, 
amfibieën, libellen en plantensoorten.  

- Het treffen van ontsnipperingsmaatregelen bij kruisende wegen is van 
belang voor het functioneren van de EVZ’s voor zoogdieren, amfibieën 
en reptielen. Vispassages kunnen in sommige gevallen nodig zijn voor 
optimalisatie van een EVZ voor vissen.  

- Scheiding van de ecologische zone binnen EVZ’s en zones met 
recreatief medegebruik dient de rust binnen de EVZ te garanderen. 

- Bij beheer van EVZ’s dient rekening gehouden te worden met de 
kritische periode van voorkomende bijzondere soorten.  
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Voor de instandhouding van EVZ’s is het van belang dat deze (goed) 
worden beheerd. Vanuit de Beleidsregel subsidie natuur en landschap 
bestaat zelfs de verplichting om een EVZ minimaal 10 jaar in stand te 
houden. In de meeste gevallen vindt ook daadwerkelijk beheer plaats. Ten 
aanzien van beheer kunnen nog enkele aanbevelingen gedaan worden:  
- Het verplicht stellen van een beheerplan bij het indienen van een 

subsidieaanvraag kan een extra waarborg vormen dat beheer 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Bijkomend voordeel is dat reeds in de 
planvorming wordt nagedacht over de consequenties van bepaalde 
keuzes in inrichtingsmaatregelen voor de benodigde 
beheerinspanningen en de kosten die hiermee gemoeid zullen zijn. Het 
beheerplan dient bovengenoemde ecologische aanbevelingen te 
volgen.  

- Aanbevolen wordt, om het beheer van natte EVZ’s door één partij uit te 
laten voeren. Waterschap en gemeente(n) zijn samen verantwoordelijk 
voor het beheer, maar uitvoering door één partij zal leiden tot efficiënter 
beheer en één duidelijk aanspreekpunt voor omwonenden. De 
beheerkosten dienen vervolgens onderling verrekend te worden.  

- Sommige gemeenten hebben aangegeven dat beheer van EVZ’s een 
aanzienlijke kostenpost kan vormen. Er wordt op basis van dit 
onderzoek echter niet aanbevolen om een beheersubsidie in te stellen. 
Gemeenten hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.  

- Beheer van de EVZ’s zal regelmatig (één keer per vier jaar) door de 
beherende partij(en) geëvalueerd moeten worden om na te gaan of de 
na te streven biotopen voor de doelsoorten daadwerkelijk worden 
ontwikkeld en in stand gehouden. Daartoe dient een monitoringsplan 
opgesteld te worden bij het beheerplan en kan een beheerdersoverleg 
worden ingesteld. Monitoring van het beheer kan tevens zorgen voor 
besparingen: wanneer de na te streven biotopen tot ontwikkeling zijn 
gekomen, kan het beheer veelal geëxtensiveerd worden.   

 
Tenslotte wordt aanbevolen om, in navolging van het onderzoek van 
Ecologisch Adviesbureau Cools uit 2008, met regelmaat het ecologisch 
functioneren van een selectie van gerealiseerde EVZ’s te onderzoeken. 
Deze ecologische evaluatie dient ons inziens door de provincie te worden 
gecoördineerd, daar de EVZ’s een provinciale doelstelling vervullen. De 
ecologische evaluatie kan gekoppeld worden aan de volgende 
beleidsevaluaties. 

7.5  Conclusies onderzoeksvragen aanbevelingen 

Voor de beleidsevaluatie EVZ’s zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd 
die betrekking hebben op het verhogen van de effectiviteit en de efficiëntie 
van het provinciaal beleid ten aanzien van EVZ’s (zie paragraaf 1.3). Op 
basis van de aanbevelingen die in de voorgaande paragrafen zijn gedaan, 
worden deze onderzoeksvragen hier beantwoord.   
 
5. Wat zijn de aanbevelingen om te komen tot een prioritering voor de nog 

te realiseren EVZ’s? 
 
Aangezien de afronding van de taakstelling uiterlijk in 2018 met de huidige 
budgetten niet realistisch is, zal prioritering onvermijdelijk zijn. Prioritering 
kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Belangrijke randvoorwaarde 
hierbij is wel dat wordt voorkomen dat kapitaalvernietiging optreedt: daar 
waar reeds initiatieven zijn ontplooid in de vorm van grondverwerving of 
inrichting van delen van een EVZ, zou zoveel mogelijk gestreefd moeten 
worden naar voltooiing van de betreffende EVZ (zie paragraaf 7.1).  
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6. Wat zijn de instrumenten die kunnen worden ingezet om de taakstelling 
– of aangepaste taakstelling – op een effectieve en efficiënte wijze te 
realiseren? 

 
Wijzigingen in het financieringsstelsel en/of alternatieve 
financieringsbronnen kunnen de benodigde bijdrage van de provincie 
verminderen (zie paragraaf 7.2).   
Allereerst wordt aanbevolen om het subsidiepercentage voor gemeenten te 
verlagen naar een percentage tussen 75 en 50%, waarbij wel langdurige 
zekerheid kan worden gegeven aan gemeenten dat het percentage zal 
worden gehandhaafd. Voor het CLB dient het daarnaast mogelijk te worden 
om ingediende ramingen bij subsidieaanvragen te beoordelen en eventueel 
bij te stellen wanneer deze niet realistisch lijken.  
Bij het sluiten van een nieuwe Bestuursovereenkomst Water dient een 
heroverweging plaats te vinden van de vastgestelde normkosten voor natte 
EVZ’s, daar deze aanzienlijk hoger lijken te liggen dan de daadwerkelijke 
realisatiekosten. Binnen de evaluatieperiode kon dit echter slechts worden 
bepaald op basis van een beperkt aantal gerealiseerde projecten. 
 
7. Hoe kan het proces en de subsidieregeling worden verbeterd om 

realisatie van de EVZ’s sneller en effectiever te laten verlopen? 
 
Om het proces rondom realisatie van EVZ’s verder te verbeteren, kan 
aanpassing plaatsvinden van de rol van de waterschappen en het CLB 
binnen dit proces.  
Aanbevolen wordt, om de waterschappen geheel verantwoordelijk te maken 
voor de realisatie van natte EVZ’s. De afzonderlijke subsidiestroom voor de 
natte EVZ’s richting de gemeenten (voor het gemeentelijk deel van 15 m 
breed) kan dan ook vervallen en direct aan de waterschappen worden 
toegekend.  
De rol van het CLB binnen het subsidieproces wordt door gemeenten zeer 
gewaardeerd. Deze rol kan verder worden versterkt. Het CLB dient meer 
mogelijkheden te krijgen voor het beoordelen (en indien nodig afkeuren) van 
ingediende ramingen bij subsidieaanvragen. Daarnaast kan het CLB vanuit 
haar expertise een rol spelen bij de heroverweging van de normkosten voor 
realisatie van natte EVZ’s. Tenslotte zal het CLB inbreng kunnen verzorgen 
voor het vaststellen van een prioritering in de resterende taakstelling (zie 
paragraaf 7.3). 
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8. Leemten in kennis 

In de voorliggende beleidsevaluatie EVZ’s 2006-2010 is getracht een zo 
groot mogelijke nauwkeurigheid te bereiken in het weergeven van de 
inspanningen ten aanzien van aankoop en inrichting van EVZ’s in de 
periode 2006-2010 en in het weergeven van de totale stand van zaken tot 
op 31 december 2010. Ook is getracht zo nauwgezet mogelijk het bestede 
subsidiegeld in de evaluatieperiode in beeld te brengen.  
 
Vooral ten aanzien van de prestaties binnen de evaluatieperiode is echter 
gebleken dat niet alle benodigde informatie voorhanden was om een 
dergelijk gedetailleerd en nauwkeurig beeld te geven. In dit hoofdstuk 
worden daarom enkele kanttekeningen geplaatst bij de weergegeven 
resultaten in deze beleidsevaluatie.   
 
De belangrijkste moeilijkheid voor het vaststellen van de daadwerkelijk 
geboekte resultaten betreft de wijze waarop deze resultaten door de 
verschillende organisaties die zich bezig houden met EVZ’s, worden 
vastgelegd. Informatie van de verschillende organisaties kwam niet altijd 
geheel met elkaar overeen. Zo corresponderen de gegevensbestanden 
behorende bij de realisatiekaart EVZ’s en het beschikkingenoverzicht van 
het CLB niet geheel met elkaar. In verschillende gevallen zijn uitbetaalde 
projecten in het beschikkingenoverzicht van het CLB niet aangemerkt als 
(deels) gerealiseerd en/of voorzien van een beschikkingsnummer in het 
gegevensbestand bij de realisatiekaart.  
Deze discrepantie kan leiden tot kleine verschillen tussen de hier 
gerapporteerde gerealiseerde kilometers binnen de evaluatieperiode en de 
daadwerkelijke realisatie in het veld. 
 
Voor de totale realisatie sinds 1996 moet eveneens een kanttekening 
gemaakt worden. De bepaling van het aantal km per categorie (nog geen 
actie, visie gereed, grondverwerving, 10 m ingericht, 25 m ingericht) is 
gedaan aan de hand van een GIS-analyse van de realisatiekaart. De 
lijnelementen zijn echter ingetekend op een relatief grofschalige kaart. De 
daadwerkelijke lengtes per categorie kunnen daarom niet tot op de meter 
nauwkeurig worden bepaald. Voor het totale overzicht levert dit echter 
nauwelijks vertekening op. 
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Bijlage 1 Aanverwant beleid  

Naast de Leidraad realisering ecologische verbindingszones en de 
Beleidsregel subsidie natuur en landschap zijn tevens de provinciale 
Verordening Ruimte en het rijksbeleid ten aanzien van de EHS van belang 
voor de EVZ´s. 
 
Verordening Ruimte 
In de Verordening Ruimte is de gebiedscategorie ´zoekgebied voor behoud 
en herstel watersystemen´ onderscheiden. Deze overlapt gedeeltelijk met 
de (natte) EVZ´s, zodat hier doelstellingen gecombineerd kunnen worden. 
De gebiedscategorie is gedefinieerd als “gebied naast een waterloop waar 
maatregelen op het gebied van morfologie en inrichting nodig zijn om de 
doelstellingen uit het Provinciaal Waterplan 2010-2015 op het gebied van de 
ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren te behalen”. Het betreft dan 
ook waterlopen (inclusief oeverzones) met de functie waternatuur. 
Om behoud en herstel van watersystemen mogelijk te maken en te 
garanderen, is een minimale bufferzone van 25 meter aan weerszijden van 
de betreffende waterlopen gereserveerd. Voor uitvoering van de gewenste 
hydrologische maatregelen kan echter aanzienlijk meer ruimte nodig zijn. 
De exacte omvang van de bufferzone dient door gemeenten en 
waterschappen bepaald te worden. De uiteindelijke breedte van deze 
robuuste watersystemen breder zijn dan de EVZ’s (totale breedte 25 meter). 
Binnen de zones kunnen maatregelen worden uitgevoerd op het gebied van 
morfologie, het aanleggen van plas-draszones en het herstel van kwel. Veel 
van de maatregelen zijn een verplichting die voortvloeit uit de Europese 
Kaderrichtlijn Water.  
De zoekgebieden voor behoud en herstel watersystemen zijn niet allemaal 
aangewezen als EVZ. Sommige waterlopen waarlangs de zoekgebieden 
liggen, vormen geen verbinding tussen natuurkerngebieden. Op andere 
plekken overlapt de gebiedscategorie met de EHS, terwijl EVZ’s in principe 
buiten de EHS zijn gelegen.  
 
Herijking EHS 
In het concept-onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur dat is 
gesloten tussen Rijk en provincies (september 2011), is afgesproken dat 
herijking van de EHS plaatsvindt. Binnen de provincie Noord-Brabant is 
gekozen voor het uitstellen van de realisatiedatum van de EHS: delen van 
de EHS zullen later worden gerealiseerd dan oorspronkelijk was voorzien.  
Prioriteit wordt gegeven aan de internationale verplichtingen op het gebied 
van natuur (Vogel- en Habitatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water).  
 
De provincies krijgen de verantwoordelijkheid voor realisatie van de herijkte 
EHS. Grondverwerving voor de restopgave dient in principe plaats te vinden 
middels het ruilen van gronden of financiering vanuit verkoop van gronden. 
De herijkte EHS dient in 2021 gerealiseerd te zijn, drie jaar later dan 
aanvankelijk was voorgenomen.  
De provincies worden daarnaast ook geheel verantwoordelijk voor het 
beheer van natuurterreinen. Daar er in de komende jaren naar verwachting 
minder geld beschikbaar is voor beheer, zal het beheer versoberd en 
vereenvoudigd moeten worden. Ook hier geldt, dat beheer dat voortvloeit uit 
internationale verplichtingen, voorrang krijgt.  
 
De herijking van de EHS kan ertoe leiden dat sommige EVZ’s voorlopig nog 
van weinig nut zullen zijn, daar de EHS-gebieden die zij verbinden, pas later 
zullen worden gerealiseerd. Voor welke EHS-gebieden – en EVZ’s – dat zal 
gelden, is momenteel nog niet duidelijk. 
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Bijlage 2  Kosten resterende taakstelling 

Aan de hand van de resterende taakstelling is een berekening uitgevoerd 
van de kosten die gemoeid zullen zijn met het voltooien van de taakstelling. 
Deze berekening is hieronder toegelicht.  
 
Realisatiekosten resterende taakstelling 
De realisatiekosten voor de resterende taakstelling zijn berekend aan de 
hand van de normkosten voor natte EVZ’s, die in de BO2 gehanteerd 
worden, en aan de hand van gemiddelde realisatiekosten voor droge EVZ’s, 
die zijn verkregen op basis van de expertise van het CLB. De normkosten 
en gemiddelde kosten zijn als volgt: 
  
Normbedrag grondverwerving waterschapsdeel natte EVZ’s (provincie 
Noord-Brabant, 2011): € 50.000,00 per km. 
Normbedrag inrichting waterschapsdeel natte EVZ’s (provincie Noord-
Brabant, 2011): € 50.000,00 per km. 
Normbedrag grondverwerving gemeentelijk deel natte EVZ’s (provincie 
Noord-Brabant, 2011): € 75.000,00 per km. 
Normbedrag inrichting gemeentelijk deel natte EVZ’s (provincie Noord-
Brabant, 2011): € 50.000,00. 
 
Gemiddelde kosten grondverwerving droge EVZ’s (CLB, 2011): € 50.000,00 
per ha. 
Gemiddelde kosten inrichting droge EVZ’s (CLB, 2011): € 20.000,00 per ha. 
 
Onderstaande tabel geeft de realisatiekosten voor de resterende 
taakstelling weer. 
 

Stand van zaken 31-12-2010 Resterende actie Realisatiekosten resterende taakstelling 

  Natte EVZ’s  
(mlj euro) 

Droge EVZ’s 
(mlj euro) 

Nog geen actie Verwerving en inrichting 50,6 39,4 

Visie gereed Verwerving en inrichting 102,4 9,5 

Grondverwerving Inrichting 16,1 1,2 

10 m ingericht Verwerving en inrichting 15 m 20,0 - 

Totaal  189,1 50,1 

 
De totale realisatiekosten voor het afronden van de gehele taakstelling 
bedragen 239,2 miljoen euro. 
 
Subsidiekosten 
 
Binnen de BO2 krijgen de waterschappen 50% subsidie van de provincie 
Noord-Brabant bij realisatie van EVZ’s. Vanuit de Beleidsregel subsidie 
natuur en landschap vergoedt de provincie Noord-Brabant aan gemeenten 
eveneens 50% van de kosten voor realisatie van EVZ’s.  
De totale subsidiekosten voor de provincie Noord-Brabant voor het afronden 
van de taakstelling bedragen hiermee 119,6 miljoen euro, uitgaande van 
een subsidiepercentage van 50%. Zoals in paragraaf 3.6 wordt toegelicht, is 
een deel van dit bedrag al gereserveerd binnen beschikkingen op basis van 
de Beleidsregel subsidie natuur en landschap en binnen de BO2. 
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Bijlage 3 Realisatiekaart EVZ’s  

Op de volgende pagina is de realisatiekaart EVZ’s in klein formaat  (A3) 
opgenomen.  
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Bijlage 4  Respons enquête  

De kaart op de volgende pagina geeft weer welke gemeenten de enquête 
hebben ingevuld (groen gekleurd) en welke niet (geel gekleurd). 
 
 
 



 


