Natuurbeheerplan 2016.
Disclaimer
Dit definitieve concept heeft een voorbehoud. Het format kan pas
definitief worden gemaakt wanneer Brussel geheel akkoord is met de
Catalogus Groen Blauwe Diensten, POP fiche en systematiek.
Tot die tijd kunnen er dus nog wijzigingen plaatsvinden en is er sprake van
een concept waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.
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1.

Wat is het Natuurbeheerplan?

1.1

Inleiding

Voor u ligt het Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016. Dit plan beschrijft de beleidsdoelen en de
subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur
en landschapselementen in de provincie. Het natuurbeheerplan is verankerd in het Subsidiestelsel
Natuur en Landschap (SNL) 2016. Dit stelsel bestaat uit: de ’Subsidieverordening Natuur- en
Landschapsbeheer 2016’ (SVNL2016) voor het beheer van natuur en landschap en de
‘Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2016’ (SKNL2016) voor investeringen in
natuur en landschap (omvorming, inrichting en kwaliteitsontwikkeling).
De provincie stelt de kaders voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer door dit
Natuurbeheerplan vast te stellen. Het Natuurbeheerplan geeft aan waar welke beheerwaardige
natuur aanwezig is en welke beheerdoelen hiervoor gelden. Daarnaast financiert de provincie een
aanzienlijk deel van de kosten voor de ontwikkeling en het beheer van natuur door middel van
subsidies. Het Natuurbeheerplan vormt de basis voor de aanvraag van deze subsidies.
Het plan is geen statisch document. De provincie kan de inhoud van de plantekst en de kaarten,
indien nodig, jaarlijks aanpassen. Hoewel het Natuurbeheerplan de laatste tijd met een jaarlijkse
frequentie is aangepast, kan het plan voor meerdere jaren gelden tot GS of PS weer een nieuw
Natuurbeheerplan vaststellen.

1.2

Doel en status natuurbeheerplan

Beleidskader
Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en
landschapsbeleid te realiseren. Het gaat daarbij om bestaande natuurgebieden, gebieden waar
nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch
natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden. Het Natuurbeheerplan beschrijft per (deel)gebied welke
natuur- en landschapsdoelen nagestreefd worden. Het plan bevat de begrenzing van de natuur- en
agrarische natuurgebieden, met name toegespitst op de internationale biodiversiteitsdoelen en de
internationale natuurgerichte agromilieu, water en klimaat doelen. Het plan is het beleidskader voor
het provinciale natuurbeleid en ook voor de implementatie van artikel 28 van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het plan is verankerd in de SVNL en SKNL en daarmee
kaderstellend voor de SNL-subsidies.
Kaderrichtlijn Water
In het Natuurpact en de overeenkomst met de Manifestpartijen zijn afspraken gemaakt om naast
internationale soortendoelen ook internationale Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen op te nemen. De
KRW-doelen worden december 2015 vastgelegd in het Provinciaal Milieu- en Waterplan en liggen
momenteel ter inzage. Als waterschappen voor waterbeheerdiensten (Blauwe diensten) gebruik
willen maken van EU-cofinanciering dan kan dit uitsluitend via gebiedsaanvragen van agrarische
collectieven, het Natuurbeheerplan 2016 en de gewijzigde Subsidieverordening Natuur en
Landschap. De waterschappen geven daarom in het Natuurbeheerplan voor 2016 aan voor welke
doelen waterbeheerdiensten nodig zijn, inclusief randvoorwaarden en prioriteiten.
Begrenzing van natuur en landschap
In het Natuurbeheerplan zijn de Natura 2000-gebieden, het Natuur Netwerk Nederland, de
ecologische verbindingszones en de agrarische gebieden met natuurwaarden aangeduid (‘begrensd’).
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De begrenzing van de Natura 2000-gebieden, het Natuur Netwerk Nederland en de ecologische
verbindingszones is vastgelegd op de begrenzingenkaart.
Bepalen van huidige en gewenste beheerdoelen van natuurgebieden
Het Natuurbeheerplan bepaalt wat de huidige en de gewenste beheerdoelen zijn voor de Natura
2000-gebieden, het Natuur Netwerk Nederland en agrarische gebieden met natuurwaarden. In dit
plan begrenzen en beschrijft de provincie de gebieden waar subsidiëring van beheer en ontwikkeling
van natuur, agrarische natuur en landschapselementen plaats kan vinden. De begrenzing is
aangeduid op twee kaarten: de beheertypenkaart en de ambitiekaart.
De vaststelling van het Natuur Netwerk Nederland in planologisch opzicht is vastgesteld in de
Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling en op perceelsniveau uitgewerkt in de Verordening ruimte
2014 van de provincie Noord-Brabant. Het betreft daarbij de ruimtelijk planologische borging.
Doorwerking vindt plaats in het Natuurbeheerplan van Noord-Brabant. Gemeenten nemen de
bescherming van het NNN over in bestemmingsplannen. Het natuurbeheerplan heeft geen
planologische consequenties of consequenties voor bestemmingsplannen en heeft dus geen invloed
op eigenomsrechten of bestaande gebruiksmogelijkheden.
Het Natuurbeheerplan bevat geen bindende regels of verplichtingen voor burgers. Ook kunnen er
geen rechten aan worden ontleend; opname van een terrein in het Natuurbeheerplan leidt dus niet
vanzelfsprekend tot een positief besluit over subsidiëring van het beheer. Het zorgt er alleen voor dat
beheerders en gecertificeerde agrarische collectieven van de gronden die zijn begrensd als
natuurgebied, als agrarische natuur of als landschapselement de mogelijkheid krijgen om subsidie
aan te vragen voor het beheer van deze gronden. Nieuw is dat er ook subsidie aangevraagd kan
worden voor natuurgerichte agromilieu, klimaat en waterdoelen.

1.3

Wijzigingen Natuurbeheerplan 2016

Dit Natuurbeheerplan 2016 is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het vorige
Natuurbeheerplan.
• de tekst van het Natuurbeheerplan is geactualiseerd en aangepast aan recente
beleidsontwikkelingen;
• jaarlijks vindt op 3 door het jaar verspreide momenten een actualisatie van de beheertypenkaart
en de ambitiekaart plaats.
• Blauwe diensten voor waterbeheer zijn opgenomen;
• Aanpassing van begrenzing en doelformulering van het agrarisch natuurbeheer als gevolg van de
nieuwe systematiek van het agrarisch natuurbeheer waarin alleen gecertificeerde agrarische
collectieven nog een subsidieaanvraag kunnen doen.
De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en
komen voort uit het vernieuwde Subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016
(ANLb2016). Dit geldt vanaf 1 januari 2016 (het beheerjaar 2016).
De kern van het vernieuwde subsidiestelsel is dat er meer focus en samenwerking komt in het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit moet leiden tot meer effectiviteit en efficiëntie door
intensiever in te zetten op de meest kansrijke gebieden voor agrarisch natuurbeheer en door een
meer samenhangend collectief beheer. Vanaf 2016 kunnen alleen gecertificeerde agrarische
collectieven subsidie voor agrarisch natuurbeheer ontvangen. De agrarische collectieven zijn samen
met andere gebiedspartners actief betrokken geweest bij de voorbereiding van het
Natuurbeheerplan via een bottom-up proces; dat wil zeggen dat het Natuurbeheerplan is opgesteld
met de streek, de waterschappen, de natuurbeheerders , én agrarisch collectieven, binnen de
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internationale kaders en provinciale doelen. Zo worden natuurdoelen en agrarische natuurdoelen
meer in samenhang uitgewerkt. De uitkomsten van dit gebiedsproces zijn in het Natuurbeheerplan
vastgelegd.
Vanaf 2016 gaat het ook om agro-, natuur-,milieu- en klimaatdiensten waarbinnen ook diensten voor
waterkwaliteit en kwantiteit kunnen vallen die bijdragen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en
klimaat in combinatie met herstel en instandhouding van biotopen.
Bij natuurbeheer zijn ook enkele veranderingen aan de orde. De belangrijkste is de mogelijkheid tot
het afsluiten van lump sum overeenkomsten door ‘kleine beheerders’ (beheerders met minder dan
75 hectare grond) waarbij afspraken kunnen worden gemaakt over zowel beheer als inrichting. Ook
voor de natuurbeheerders geldt dat zij zijn betrokken bij de totstandkoming van het
Natuurbeheerplan door in overleg met de provincie de beheertypen te bepalen.

1.4

Leeswijzer

In dit Natuurbeheerplan wordt achtereenvolgens beschreven:
Hoofdstuk 2: Het beleidskader
Hoofdstuk 3: Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016
Hoofdstuk 4: Natuur, landschaps- en waterdoelen
Hoofdstuk 5: Subsidiemogelijkheden

2.

Beleidskader

2.1

Europees kader natuur en landschap

Het Natuurbeheerplan is gebaseerd op het vigerend beleid voor het landelijk gebied voor water,
milieu en ruimtelijke ordening van de Europese Unie, het Rijk en de provincie. In dit hoofdstuk
lichten wij de belangrijkste onderdelen van het vigerend beleid en de recente ontwikkelingen toe.
De lidstaten van de EU hebben gezamenlijk specifieke wetten en beleidsdoelen vastgesteld voor het
instandhouden van bepaalde planten- en diersoorten en natuurlijke habitats van internationale
betekenis via de Vogel- en Habitatrichtlijn (VR/HR) en Natura 2000, voor de instandhouding van
gezonde watersystemen (Kaderrichtlijn water) en voor een schoon milieu (Nitraatrichtlijn). De
Europese Commissie (EC) ziet er op toe dat de lidstaten deze afspraken nakomen.
Voor het platteland zijn door de EC beleidsdoelen en regels vastgesteld met betrekking tot de
verduurzaming en vergroening van de landbouw. Dit wordt concreet geëffectueerd in de vorm van
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020 waarin verdergaande regels en subsidies
zijn opgenomen voor duurzame landbouw, vergroening en agrarisch natuurbeheer.
Het kabinet heeft in 2014 haar keuze gemaakt ten aanzien van de Nederlandse invulling van de
vergroening in pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2014-2020 (GLB). Voor de
volgende GLB-periode van 2021-2027 moet de verdere vergroening leiden tot een effectieve,
duurzame, omgevingsgerichte bedrijfsvoering. De invoering van de vergroening voor de eerste GLBperiode is van invloed op de stelselherziening van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016.
Duidelijk is inmiddels dat de vergroening uit pijler 1 van het GLB en het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer uit pijler 2 van het GLB naast elkaar kunnen worden ingezet en elkaar kunnen
versterken. Ook is het mogelijk om ze beiden in te zetten mits zogenaamde double founding
voorkomen wordt. De provincies kunnen in de gebiedsprocessen de synergie tussen pijler 1 en 2
versterken door b.v. in gesprek te gaan over de ligging van de ecologische aandachtsgebieden.
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De uitvoering van het plattelandsbeleid van de EU 2014-2020 (GLB pijler 2) krijgt gestalte via het
Plattelandsontwikkelingsprogramma POP 3 2014-2020 dat landsdelig zal worden uitgevoerd. Het
programma wordt gecofinanierd door provincies, waterschappen en Rijk (in volgorde van financiële
bijdrage). Binnen dit programma ziet artikel 28 toe op subsidiëring van agro milieu- en
klimaatdiensten. Dit vormt daarmee het financiële kader voor deze diensten binnen het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer.
De bijdrage die de Nederlandse lidstaat levert aan het agro milieu en klimaat is vastgelegd in het
POP3 fiche (art. 28), waarin de ambitie van Nederland is aangeduid. Het agrarisch natuurbeleid en
het ecologisch waterbeheer gekoppeld aan het ANLb2016 worden deels gefinancierd met Brussels
geld. Daarmee moet de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer inclusief natuurgerelateerde
waterdoelen voldoen aan het POP3+ fiche. In het POP3+ fiche (fiche voor goedkeuring van het
ANLb2016 in Brussel; hierover vindt nog overleg met Brussel plaats!) zijn vier leefgebieden (open
grasland, open akkerland, droge en natte dooradering) en de categorie water opgenomen.

2.2

Rijksbeleid natuur en landschap

Het Rijk stelt in het kader van de internationale verplichtingen op hoofdlijnen de ambities voor de
agromilieu- en klimaatdiensten vast en geeft de kaders aan waarbinnen die ambities gerealiseerd
kunnen worden.
In 2014 is de Rijksnatuurvisie 2014 verschenen (“Natuurlijk verder”, Rijksnatuurvisie 2014. Ministerie
van Economische Zaken, 2014). Het Rijk zet zich in om de natuur te versterken mét de samenleving.
Hiermee wil het Rijk een effectieve invulling bereiken van de natuurdoelen die Nederland
internationaal heeft afgesproken. Instandhouding van planten- en diersoorten en natuurlijke habitats
en van gezonde watersystemen en een schoon milieu zijn daarbij het uitgangspunt. Het Rijk wil de
natuurinstandhoudingsdoelen bereiken door middel van regelgeving (Boswet, Flora- en faunawet,
Natuurbeschermingswet 1998, WABO, Waterwet, Wet ammoniak en veehouderij) en door middel
van een stimuleringsbeleid gericht op het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en een vitaal platteland.
Het rijk legt hierover verantwoording af aan de EC.
De uitvoering van het stimuleringsbeleid voor natuur en platteland is met ingang van 2014
gedecentraliseerd naar de provincies en vastgelegd in een decentralisatieakkoord 2014-2027 en een
Natuurpact van overheden en maatschappelijke organisaties. Dit is op 18 september 2013 door
staatssecretaris Dijksma aangeboden aan de Tweede kamer. In dit Natuurpact zijn de ambities
vastgelegd met betrekking tot ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland voor de periode tot
en met 2027. Het Rijk draagt bij aan de realisatie van deze ambities door jaarlijks extra te investeren
in natuur. De onderdelen van deze ambities zijn:
- Ontwikkeling Robuust Natuurnetwerk Nederland (NNN) inclusief Natura 2000-gebieden. Het
NNN moet een robuuste ruggengraat van de natuur in Nederland zijn. Dat gaat gebeuren door
hem te vergroten, te verbeteren en belangrijke natuurlijke verbindingen te realiseren tussen
natuurgebieden onderling en tussen natuurgebieden en hun omgeving.
- Soortenbescherming; Bescherming van afzonderlijke plant- en diersoorten is nodig vanwege
Europese verplichtingen en afspraken waaraan Nederland zich in internationaal verband heeft
gecommitteerd (VR/HR). Soortenbescherming vindt plaats binnen en buiten het NNN door het
nemen van juridische en/of fysieke maatregelen, die vestiging of uitbreiding van een
soortenpopulatie stimuleren.
- Natuur buiten het NNN; er zal een extra impuls gegeven worden aan het beheer van natuur
buiten het NNN.Het is belangrijk dat er meer samenhang komt tussen de natuur in het NNN en
daarbuiten.
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2.3

Agrarisch natuurbeheer; er komt een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (ANLb2016) dat buiten en binnen het NNN kan worden toegepast. De
uitvoering van het agrarisch natuurbeheer moet eenvoudiger en met minder kosten, en zal een
duidelijke meerwaarde voor natuur, landschap en agrarisch ondernemerschap moeten
opleveren. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer moet vooral worden ingezet voor het
beschermen en verbeteren van internationale soorten.
Natuur en water; Er zijn diverse mogelijkheden om de ontwikkeling van de natuur, de vergroting
van het NatuurNetwerk Nederland en de aanpak van de Natura 2000-gebieden optimaal te laten
samengaan met het verbeteren van de condities van de kwantiteit en de kwaliteit van het water.
Er wordt daarbij maximale synergie gezocht met maatregelen om te voldoen aan de
Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn.

Provinciaal beleid

De provincies zijn – op grond van het decentralisatieakkoord natuur – volledig verantwoordelijk voor
de uitvoering van het natuurbeleid. De doelen en middelen worden door de provincies vastgelegd in
onder andere dit natuurbeheerplan.
In dit provinciale ’Natuurbeheerplan’, dat de kaders en ambities bevat waarbinnen een
subsidieaanvraag kan worden ingediend, is aangegeven in welke gebieden bepaalde natuur-,
agromilieu- en klimaatdiensten ingezet kunnen worden.
Het provinciale beleid geeft invulling aan het Europese en Rijksbeleid en voegt daar provinciale
doelen aan toe. Provincies houden bij de uitvoering van het natuurbeleid, conform de door
Nederland geratificeerde Europese Landschapsconventie, rekening met beleidsdoelen van andere
overheden en activiteiten in het landelijk gebied, zoals het waterbeleid, recreatiebeleid en
milieubeleid, zodat synergie kan worden bereikt.
De realisatie van het Rijksbeleid en het Provinciale beleid voor de EHS vindt in Noord-Brabant op
verschillende wijze plaats. Dit geldt ook voor de financiering.
Daartoe is de EHS in Noord-Brabant verdeeld in een Rijksdeel en een Provinciaal deel.
Het rijksdeel bestaat uit de gebieden waarvoor het rijk een Europese verantwoordelijkheid draagt.
Dit zijn Natura 2000 gebieden, natuurgebieden die op grond van de Kaderrichtlijn Water worden
beschermd en gebieden waar Europees soortenbeleid aan de orde is. Alleen de laatste categorie
gebieden is niet ruimtelijk begrensd.
De provincies zijn ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de KRW-doelen. De voorstellen
liggen momenteel ter inzage en worden eind 2015 vastgesteld in het Provinciaal Milieu- en
Waterplan. De waterschappen zorgen voor de uitvoering van de benodigde maatregelen. Dit kan o.a.
via waterbeheerdiensten.
Als waterschappen voor deze waterbeheerdiensten gebruik willen maken van EU-cofinanciering dan
kan dit uitsluitend via gebiedsaanvragen van agrarische collectieven, het Natuurbeheerplan 2016 en
de gewijzigde Subsidieverordening Natuur en Landschap. De waterschappen geven daarvoor aan
voor welke waterdoelen welke waterbeheerdiensten nodig zijn, inclusief randvoorwaarden en
prioriteiten.
De provincie Noord-Brabant heeft meerdere provinciale subsidie instrumenten buiten de SNL, die
elkaar wat betreft uitvoering, maatregelen en doelen aanvullen, maar gedeeltelijk ook overlappen.
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Het betreft:


Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (Stika)

Dit instrument richt zich op groene en blauwe diensten buiten de EHS. De overlap met SNL is groot,
maar de reikwijdte is verschillend. Vrijwel alle gemeentes in Brabant participeren in de aanleg van
groene en blauwe elementen. Bij deze subsidie is sprake van cofinanciering door gemeenten en
Waterschappen.


Subsidieregeling Verbindingen en landschap.

Met deze regeling stimuleren wij de aanleg van landschapselementen door met name particulieren.
De regeling wordt uitgevoerd door het coordinatiepunt Landschapsbeheer in Noord-Brabant.


Subsidieregeling Biodiversiteit en en Leefgebieden.

Via deze regeling kunnen subsidies verstrekt worden ter bevordering van biodiversiteit. Het
leefgebiedenbeleid richt zich vooral op biodiversiteit binnen de EHS maar is ook in agrarische
leefgebieden mogelijk.


Ecologische Verbindings Zones

De ecologische verbindinsgzones maken in Noord-Brabant geen deel uit van de EHS, maar wel van
het natuurnetwerk. De EVZ’s kennen daarmee een aparte financiering. Kenmerkend voor de
financiering is een cofinanciering door waterschap of gemeente. De EVZ’s verbinden alle grotere EHS
gebieden met elkaar. De afronding van de EVZ structuur is voorzien in 2027. Ecologische
verbindingszones bestaan één of meerdere elementen: corridors en/of stapstenen. Corridors zijn
langgerekte, aaneengesloten linten tussen twee natuurgebieden, met een breedte van 10 tot 25
meter. De vegetatie in corridors is afgestemd op de eisen die de planten- en diersoorten waarvoor de
zone is bedoeld, stellen. Stapstenen zijn kleine vlakvormige landschapselementen met een oppervlak
van 1 tot 5 hectare. Het zijn als het ware kleine leefgebieden binnen de verbindingszone. De
stapstenen zijn ingericht met elementen als een bosje, een poel, een stukje bloemrijk grasland of een
moerasje. Ze bevinden zich langs de verbindingszone op een regelmatige afstand van elkaar. De
afstand tussen de stapstenen is afhankelijk van de soort(en) waarvoor de ecologische
verbindingszone is bedoeld. De EVZ’s zijn ruimtelijk geborgd als zoekgebied met een breedte van 25
of 50 meter (stedelijk gebied) in de Verordening ruimte.
De basis van het provinciaal beleid voor natuur en landschap is vastgelegd in:




De Nota Brabant Uitnodigend Groen, vastgesteld 21 september 2012. Dit is het beleidskader
voor natuur en landschap van 2012 – 2022.
Het Uitvoeringsprogramma Brabant Uitnodigend Groen, vastgesteld december 2013, geeft
aan hoe de beleidsdoelen gerealiseerd worden.
De Grondnota Ecologische Hoofdstructuur Noord-Brabant, vastgesteld 26 april 2013, geeft
de kaders voor verwerving van de EHS vanwege het ingaan van het Decentralisatieakkoord
Natuur. Tot 2010 is er voor gekozen om aanbod gericht te verwerven, wat heeft geleid tot
een versnipperd grondbezit. Nu wordt ingezet op gebiedsgericht aanpak, waarmee een
gehele afronding van verwerving en vervolgens inrichting tot stand komt. Ook
gelijkberechtiging is een aanleiding voor het nieuwe grondbeleid.
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Businessplan Groen Ontwikkelfonds Brabant: hierin is opgenomen op welke wijze en met
welke middelen de verwerving en inrichting van de EHS en de EVZ’s tot 2027 gerealiseerd zal
worden.
Provinciaal Waterplan, met daarin opgenomen de Kaderrichtlijn Water doelen. De
waterschappen voeren het waterbeleid uit door middel van de waterbeheerplannen. Het
EHS gerelateerde deel van het waterbeleid bestaat uit realisatie van N2000 gebieden, natte
natuurparels, beek- en kreekherstel en waterkwaliteit. Rondom natte natuurparels is en
hydrologische beschermingszone van kracht.

Vanuit het oogpunt van noodzakelijke bezuiniging op natuuruitgaven vanwege het minder
beschikbaar zijn van budget, hebben enkele bijstellingen in beleid plaatsgevonden:


PS hebben in 2013 de Grondstrategie voor de realisatie van de EHS vastgesteld en ingestemd
met het instellen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De constructie van het GOB is
gebaseerd op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van de EHS en de
EVZ’s door de provincie en de Brabantse Manifestpartners. Het GOB bv is als een zelfstandige
bv ingesteld met de provincie Noord-Brabant als enige aandeelhouder (GOB bv) . Doel van
het GOB bv is het beoordelen van verwervings- en inrichtingsvoorstellen voor nieuwe natuur
en het verlenen van subsidies. Het GOB bv gaat daarmee de activiteiten van de provincie
Noord-Brabant in het kader van de SKNL geheel overnemen. Het ingestelde fonds heeft
inmiddels de beschikking over middelen (euro’s en grond) vanuit Rijk en provincie om de EHS
tot 2027 te kunnen realiseren. De businesscase van het GOB bv geeft aan dat realisatie van
EHS voor een gemiddeld bedrag van 50% van de normkosten zal plaatsvinden. De Brabantse
partijen in het realiseren van EHS hebben zich verenigd tot de Manifestpartners en stellen
mede financien beschikbaar om de doelstelling voor de EHS realisatie te behalen.



In 2014 is een herziening van de ambitiekaart vastgesteld, waarbij een doorlichting heeft
plaatsgevonden voor beoogde nieuwe natuur en de haalbaarheid van de natuurdoelen voor
deze nieuwe natuur. Het resultaat is dat een flinke bezuiniging op de doelen heeft
plaatsgevonden. Daardoor worden noodzakelijke bezuinigingen op inrichting en beheer van
nieuwe natuur bereikt. De herziene ambitiekaart is op 22 september 2014 vastgesteld als
onderdeel van het Natuurbeheerplan 2015.



Op 1 april 2014 is GS akkoord gegaan met een voorstel voor beheersing van kosten voor
beheer van natuur en landschap.

Het Rijk heeft aangegeven tot 2027 voldoende middelen beschikbaar te zullen stellen om de
rijksopgave voor nieuwe natuur in Noord-Brabant te kunnen uitvoeren.
Met bovenstaande kaders kunnen de doelen van het NNN, gesplitst in de Rijks EHS en de Provinciale
EHS naar verwachting in 2027 worden bereikt.
Tevens zijn dan de beoogde EVZ’s aangelegd, waarmee het Brabantse Natuurnetwerk compleet zal
zijn. Daarom zijn de watergangen met KRW inrichtingsopgaven (EVZ danwel NVO) in het
beheergebied van de Dommel op kaartbeeld opgenomen. Brengt focus aan voor agrariers om in
overleg met het waterschap inrichting en beheer samen op te pakken.
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2.4

Overige beleidskaders

Naast Europese, nationale en provinciale natuurbeleidskaders, spelen ook de doelen van de
Europese Kaderrichtlijn Water en het concept Ondernemende EHS een rol. De doelen van het
waterbeleid worden door de provincie eind 2015 vastgelegd in het Provinciaal Milieu-en Waterplan.
2.4.1

Waterdoelen

Inleiding
In het decentralisatieakkoord Natuur is afgesproken dat er één stelsel komt voor ANLb2016
waarvoor de verantwoordelijkheid bij de provincies is belegd en waarbij uitsluitend wordt gewerkt
met agrarische collectieven als eindbegunstigde. Agrarisch waterbeheer kan een bijdrage leveren aan
de kwaliteit en kwantiteitsdoelstellingen voor het waterbeheer en aan klimaatadaptatie. Als
waterschappen voor waterbeheerdiensten gebruik willen maken van EU-cofinanciering dan kan dit
uitsluitend via gebiedsaanvragen van agrarische collectieven, het Natuurbeheerplan 2016 en de
gewijzigde Subsidieverordening Natuur en Landschap. De waterschappen geven daarvoor aan voor
welke doel welke waterbeheerdiensten nodig zijn, inclusief randvoorwaarden en prioriteiten. Die
waterdoelen worden opgenomen in het Natuurbeheerplan 2016 en uitgewerkt in een leefgebied
water.
Waterdoelen
De volgende waterdoelen zijn opgenomen in het leefgebied water van het natuurbeheerplan:
 Voldoende water
 Schoon water
 Natuurlijk water
Het “leefgebied water” is tevens weergegeven op kaart in de bijlagen van dit natuurbeheerplan.
Relatie agrarisch waterbeheer en natuurbeheer
Water is van groot belang voor de leefomgeving van planten en dieren. Andersom kan natuurbeheer
bijdragen aan doelstellingen in het waterbeheer. Een robuust watersysteem en een robuust
natuurnetwerk kunnen elkaar dus wederzijds versterken.
Een groot deel van het oppervlaktewater in Brabant is landbouw-gerelateerd. Veel watergangen zijn
zelfs speciaal voor de landbouw gegraven of ‘genormaliseerd’. Ook emissies vanuit de landbouw
hebben invloed op het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater. Om KRW-doelen te halen
moeten de emissies worden verminderd, moet het ecologisch functioneren van de watergangen
worden verbeterd en moet de invloed van zware buien en langdurige droogte worden beperkt.
Gezonde, soortenrijke watergangen zijn belangrijke dragers van natuur in het agrarisch gebied,
leveren een bijdrage aan de biodiversiteit en helpen om natuurgebieden met elkaar te verbinden.
Nutriënten spelen een sleutelrol in de ecologie van het water en zijn daarmee cruciaal voor de
randvoorwaarden voor een gezonde ontwikkeling van planten, macrofauna en vissen. Veel
oppervlaktewateren zijn te voedselrijk. Verbetering van de waterkwaliteit is mogelijk als de belasting
met nutriënten wordt verminderd. Agrarisch waterbeheer kan hier een belangrijke bijdrage aan
leveren. Andersom draagt een aantal maatregelen in het agrarisch natuurbeheer, zoals de
verbetering van de leefomgeving van internationale soorten en botanisch randenbeheer, bij aan de
waterdoelen.
Proces
De waterschappen in Brabant en de provincie willen de waterdoelen onder andere realiseren met
groenblauwe diensten. Door gebruik te maken van groenblauwe diensten zijn de waterschappen in
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de gelegenheid om agrariërs en particulieren te betalen voor diensten op het gebied van
waterbeheer, zonder dat dit als staatssteun wordt aangemerkt. Met de catalogus groenblauwe
diensten zijn de mogelijkheden voor de waterschappen verruimd.
Waterschappen bieden de ruimte om te participeren in waterbeheer en zetten in op gebiedsgerichte
samenwerking in beheer en onderhoud. In de ontwerp Waterbeheerplannen 2016-2021 geven de
Brabantse waterschappen aan dat zij mogelijkheden ziet in samenwerking bij beheer en onderhoud
in de vorm van blauwe diensten.
Uitgangspunten bij de waterdoelen en de verdere ontwikkeling naar concrete blauwe diensten zijn
de volgende:
- Emissies naar oppervlaktewater verder beperken.
- Water vasthouden in de bodem en/of watersysteem.
- Watersysteem robuuster maken.
- Beheer van watersysteem optimaliseren.
In overleg met de collectieven zal door het Waterschap in de periode tot het uitbrengen van de
concept gebiedsofferte, een nadere focus en concretisering worden aangebracht op de effectieve en
kansrijke blauwe diensten die worden aangeboden. Het resultaat van dit proces vindt zijn weerslag in
de (concept) gebiedsaanvraag.
2.4.2 De Ondernemende EHS
De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, ZLTO, ontwikkelt het concept De Ondernemende EHS.
Door middel van dit concept De Ondernemende EHS ( DOE ), zullen agrariers delen van de nieuwe
EHS gaan realiseren. Uitgangspunt daarbij is het bereiken van gemiddeld 50% van de beoogde
natuurwaarde en het behouden van 50% van de agrarische productiewaarde. Dit kan bijvoorbeeld
door vernatting te realiseren ten behoeve van omliggende EHS, waardoor de productiecapaciteit
afneemt en natuurdoelen (deels in de omgeving) worden gerealiseerd. Een set van nadere afspraken,
gebaseerd op de Index natuur en landschap, zullen onderdeel uitmaken van DOE. Na het afsluiten
van een eeuwigdurende Kwalitatieve Verplichting op percelen van deelnemers, zal het
natuurbeheerplan worden aangepast. De EHS is daarmee gerealiseerd.
De agrarische bedrijfsvoering blijft in tact door het beschikbaar krijgen van aanvullende reguliere
landbouwgrond als compensatie van de productiederving.
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3.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016

Het beschermen van dieren en planten is belangrijk voor de mens. Deze bescherming vindt plaats om
ecologische, economische en ethische redenen. De diversiteit van dieren en planten verhoogt de
spankracht van de natuur (ecologie). Daarnaast is de biodiversiteit een belangrijke productiefactor
(economie). Ten slotte worden dieren en planten vanwege hun intrinsieke waarde beschermd
(ethiek). De provincie hecht veel belang aan het behoud en de ontwikkeling van de provinciale
natuur. Daarom verleent zij daarvoor subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).
De provincie bepaalt in het Natuurbeheerplan in welke gebieden natuurbeheerders en agrarische
collectieven subsidie kunnen krijgen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. In het
Natuurbeheerplan liggen de verschillende natuurbeheer- en landschapsbeheertypen van de Index
Natuur en Landschap voor percelen en/of terreinen vast. Subsidie is alleen mogelijk voor het
beheertype dat in het natuurbeheerplan is aangegeven en begrensd.
Subsidie voor beheer en kwaliteitsimpulsen
In het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 wordt een onderscheid gemaakt tussen financiering
van het beheer van de bestaande natuur en landschap en eenmalige investeringen ter verbetering
van de (agrarische) natuurkwaliteit (kwaliteitsimpulsen). De subsidie voor het beheer van natuur,
agrarische natuur en landschapselementen is geregeld in de Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer 2016 (SVNL2016) die in het begin van 2015 door gedeputeerde Staten zal worden
vastgesteld. De subsidie voor de kwaliteitsimpulsen is geregeld in het Investeringsreglement van het
Groen Ontwikkelfonds Brabant bv. Voor meer informatie over de subsidieverordeningen en
subsidiemogelijkheden zie www.brabant.nl of www.portaalnatuurenlandschap.nl . Of de site van het
GOB bv www.groenontwikkelfondsbrabant.nl

3.1.

De Index Natuur en Landschap 2016

De basis voor het Natuurbeheerplan 2016 vormt de herziene Index Natuur en Landschap 2016. Deze
Index is een landelijk uniforme en sterk gestandaardiseerde “natuurtaal” waarin de Nederlandse
natuur- en landschapselementtypen worden vastgelegd. De Index is van belang voor de aanduiding
van de natuur- en landschapsdoelen door de overheid en voor de monitoring en bevordert ook een
goede afstemming tussen beheerders onderling en tussen beheerders en overheden.
De Index Natuur en Landschap 2016 bestaat uit de onderdelen natuur, agrarische natuur en
landschapselementen. In de Index worden twee niveaus onderscheiden: de natuurtypen voor de
sturing op landelijk niveau en de beheertypen voor de operationele aansturing van het beheer op
regionaal en lokaal niveau. Voor de begrenzing in het natuurbeheerplan en de subsidieverlening
wordt het niveau van de beheertypen gebruikt.
De natuurtypen zijn bedoeld als sturings- en verantwoordingsinstrument op landelijk niveau. Daarbij
valt te denken aan afspraken en rapportages tussen rijk en provincies. De beheertypen zijn geschikt
voor de aansturing van het beheer op interprovinciaal, provinciaal en lokaal niveau. Zij vormen de
basis voor afspraken over doelen en middelen tussen provincie en beheerder.
•
•

Er bestaan 17 natuurtypen. Binnen elk van de natuurtypen worden één of meerdere
natuurbeheertypen onderscheiden. In totaal zijn er 47 natuurbeheertypen.
Voor landschap zijn er 4 landschapselementtypen met daaronder 20 beheertypen.
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•

•

Voor het agrarisch natuurbeheer zijn er vier agrarische natuurtypen. Dit zijn open grasland, open
akkerland, droge dooradering, natte dooradering. Binnen elk van de agrarische natuurtypen
worden één of meerdere agrarische beheertypen onderscheiden. De provincie Noord-Brabant
heeft zes agrarische beheertypen onderscheiden (zie paragraaf 3.2.4 en 4.3).
Daarnaast is er een categorie Water met daaronder een aantal waterbeheertypen.

In de index worden de natuurtypen en agrarische natuurtypen en beheertypen beschreven.
De beschrijving van de natuur- en beheertypen zijn gebaseerd op het advies dat is opgesteld door
Alterra met beschrijvingen van de vier agrarische natuurtypen/leefgebieden en de daaronder
vallende agrarische beheertypen met kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Deze criteria zijn zo
verwoord dat ecologische effectiviteit bevorderd wordt. Zie www.portaalnatuurenlandschap.nl voor
het advies van Alterra.
Voor meer informatie over de Index Natuur en Landschap zie www.portaalnatuurenlandschap.nl >
thema ‘Index Natuur en Landschap’.

3.2 Natuurbeheerplan: beheertypenkaart en ambitiekaart
Het natuurbeheerplan kent een beheertypenkaart en een ambitiekaart. Zij vormen met de
beschrijving van de doelen de kern van het plan.
De beheertypenkaart geeft alle bestaande, beheerwaardige (agrarische) natuur en landschap weer
met de benamingen volgens de landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap.
Met de beheertypenkaart stimuleert de provincie de instandhouding van de op die kaart aangegeven
en begrensde beheertypen. Deze kaart vormt ook de basis voor het verlenen van beheersubsidies op
grond van de SVNL.
Voor een deel van de natuurgebieden en agrarische gebieden met natuurwaarden bestaat een
ambitie om het huidige gebruik of beheer te veranderen. Die “opplusmogelijkheid” wordt
vastgelegd op de ambitiekaart. Het verschil tussen de beheertypenkaart en de ambitiekaart laat zien
waar een verbetering van de natuurkwaliteit mogelijk en wenselijk is. De ambitiekaart vormt de basis
voor de(subsidiering van) kwaliteitsimpulsen op grond van de SKNL.
Het verstrekken van subsidies voor beheer en voor kwaliteitsimpulsen draagt bij aan de realisatie van
het in hoofdstuk 2 bescheven beleid en de in hoofdstuk 4 beschreven provinciale natuur- en
landschapsdoelen.
Zowel de beheertypenkaart als de ambitiekaart zijn afgestemd op de beheerplannen die in het kader
van Natura 2000 worden opgesteld. Het kaartmateriaal zal doorwerken in het Natuurbeheerplan na
vaststellen van de beheerplannen.
3.2.1

Beheertypenkaart - Beheersubsidie natuur en landschap op grond van de S(V)NL

Voor natuurbeheer staat op de beheertypenkaart aangegeven welke gebieden voor subsidie in
aanmerking komen. (zie kaartbijlage(n) 1). Op de beheertypenkaart wordt alle bestaande natuur
weergegeven. Per oppervlakte / natuurterrein is één beheertype toegekend en een beheerder komt
alleen voor financiering van het aangewezen beheertype in aanmerking. Indien er nog geen
bestaand beheertype aanwezig is, wordt het op de ambitiekaart als type N00.01 aangegeven. Dit
betekent dat hier ontwikkeling tot een gewenst beheertype uit de ambitiekaart nodig is. Deze
gronden komen niet direct, maar pas na inrichting c.q. functieverandering voor beheersubsidie in
aanmerking. Voor het bepalen van het dan gewenste beheertype moet vaak nog aanvullend
onderzoek gedaan worden.
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Op bestaande natuur kan ook subsidie voor landschapsbeheer worden verstrekt. Op de
beheertypenkaart is aangegeven voor welke landschapselementen subsidies landschapsbeheer
kunnen worden verstrekt. Individuele landschapselementen die in natuurbeheergebied liggen en
door de provincie als zodanig worden erkend, zijn op de beheertypenkaart aangegeven.
3.2.2

Ambitiekaart - Functieverandering op grond van de SKNL

Landbouwgronden die voorkomen op de ambitiekaart, en op beheertypenkaart beheertype N00.01
hebben, kunnen definitief worden omgezet in natuur, waarbij de waardevermindering van de grond
wordt vergoed. Ook particulieren (of samenwerkingsverbanden van particulieren) komen voor deze
vergoeding in de vorm van subsidie functieverandering in aanmerking. De particulieren zijn en blijven
in dat geval eigenaar van de gronden. Voor deze functieverandering bestaat sinds 2005 een fiscale
vrijstelling. Particulier natuurbeheer is een belangrijk middel voor de realisatie van het Natuur
Netwerk Nederland.
Voor de specifieke voorwaarden met betrekking tot de verlening van een subsidie voor
functiewijziging wordt verwezen naar het investeringsreglement van het GOB bv of naar
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl. De Werkeenheid, verbonden aan het GOB bv levert
informatie over het opstellen van inrichtingsplannen. De werkeenheid is te bereiken onder
werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl
Met het besluit Natuurbeheerplan 2015 van 22 september 2014 zijn zoekgebieden op de
ambitiekaart ingevoerd. De aanleiding hiervoor is de bezuinigingsopgave voor beheer en inrichting
van de EHS.
Recent heeft een doorlichting plaatsgevonden van de beoogde nieuwe natuur ter afronding van het
NNN. De beoogde ambities zijn onderzocht op ecologische, hydrologische en bodemchemische
kansrijkdom. Gebiedsdelen in de EHS die daarbij te weinig kansrijk bleken te zijn, zijn opgenomen in
een zoekgebied. Een zoekgebied wordt ingevuld met een te onderbouwen keuze voor twee of drie
mogelijke natuurbeheertypes van zwaardere of lichtere kwaliteit. Een initiatiefnemer geeft een
keuze aan, waarna het feitelijke natuurbeheertype op de ambitiekaart en de beheertypenkaart
wordt opgenomen. Weinig kansrijke gebiedsdelen komen gemiddeld gezien in aanmerking voor
ecologisch lichtere natuurbeheertypes die meestal ook goedkoper in te richten en te beheren zijn.
3.2.3

Ambitiekaart - Investeringen / kwaliteitsverbetering op grond van de SKNL

Sommige gebieden op de ambitiekaart hebben hetzelfde natuurbeheertype als op de
beheertypenkaart. Op deze terreinen is het natuurdoel al bereikt. In andere gebieden is er nog een
verschil en daarmee een ontwikkelopgave. . Een investeringssubsidie kan worden gebruikt voor de
verandering van het huidige type naar het beoogde type. . Na het toekennen van de subsidie (vanuit
SKNL) en het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen zal de beheertypenkaart en daarmee het
natuurbeheerplan moeten worden aangepast zodat er voor heide beheersubsidie kan worden
verkregen op basis van de SVNL.
De investeringssubsidie kan gericht zijn op:
a.
maatregelen voor verbetering van de (agrarische) natuurkwaliteit in een bestaand
natuurterrein waarbij het beheertype niet verandert;
b.
inrichtingsmaatregelen in een bestaand natuurterrein waarbij van het aanwezige
beheertype wordt overgestapt naar het gewenste beheertype;
c.
inrichtingsmaatregelen waarbij landbouwgrond wordt omgevormd naar natuurterrein;
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SKNL is voor het agrarisch natuurbeheer niet van toepassing op het nemen van
inrichtingsmaatregelen op landbouwgrond om de kwaliteit van een aanwezig
agrarisch beheertype te verhogen.
Voor de specifieke voorwaarden met betrekking tot de verlening van een investeringssubsidie wordt
verwezen naar www.portaalnatuurenlandschap.nl .
In Noord-Brabant is met het in werking treden van het GOB bv een nieuwe situatie ontstaan. Het
GOB bv subsidieert de kosten van verwerving, functieverandering en inrichting van nieuwe natuur. Er
is vanuit het GOB bv geen subsidie mogelijk voor een ontwikkelopgave in bestaande natuur. Een
subsidie voor ontwikkeling van bestaande natuur zal alleen nog beschikbaar kunnen komen vanuit
andere middelen, bijvoorbeeld PAS middelen in N2000 gebieden.
In Brabant heeft de SKNL momenteel alleen nog een functie voor investeringen of
kwaliteitsverbetering :
 ten behoeve van Lenteakkoord projecten
 ten behoeve van agrarisch natuurbeheer.
Na realisatie van bovenstaande heeft de SKNL geen uitvoeringsdoel meer en zal in Brabant niet meer
operationeel zijn voor natuurontwikkeling.
Zie ook het in paragraaf 3.2.2. beschreven beleid ten aanzien van het GOB bv en ten aanzien van
zoekgebieden op de ambitiekaart.
Voor de specifieke voorwaarden met betrekking tot de verlening van een investeringssubsidie wordt
verwezen naar www.portaalnatuurenlandschap.nl
3.2.4

Beheertypenkaart - agrarisch natuur- en landschap

Voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer onderscheiden rijk en de provincies vanaf 2016
Landelijk de volgende vier agrarische natuurtypen: Open grasland, open akkerland, droge
dooradering, natte dooradering. Daarnaast wordt gewerkt met een categorie water.
Deze agrarische natuurtypen worden ook wel aangeduid als de landelijke agrarische leefgebieden.
Deze gebieden zijn tevens de vier agrarische natuurtypen van de index Natuur en Landschap 2016.
De vier landelijke natuurtypen kennen een onderverdeling in zes provinciale agrarische
beheertypen. Deze zes provinciale agrarische beheertypen zijn in het natuurbeheerplan op de
beheertypenkaart aangegeven. Hiermee zijn tevens de vier landelijke agrarische natuurtypen op
kaart begrensd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open grasland natte dooradering
Open akkerland op klei natte dooradering
Open akkerland op zand
Natte dooradering laagveen
Droge dooradering vochtig
Droge dooradering Maasheggen

Alleen binnen de begrenzing van de zoekgebieden is subsidie voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer mogelijk. De begrenzing van de zoekgebieden krijgt vorm via overleg in de
gebiedsprocessen.
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Voor de zes agrarische beheertypen zijn de belangrijkste ecotopen benoemd. Ecotopen zijn
concrete delen van de agrarische beheertypen waaraan de doelsoorten zijn gekoppeld. De
doelsoorten profiteren door het nemen van adequate maatregelen voor de ecotopen.
Voorbeelden van ecotopen zijn sloot, grasland, akker, of struweelheg.
Voor de ecotopen binnen de zes agrarische beheertypen worden subsidiecriteria meegegeven.
Deze criteria beschrijven de instapeisen voor een ecologisch effectief beheer in een subsidieaanvraag.

Bij de begrenzing van de zoekgebieden in het Natuurbeheerplan en de keuze op welke soorten
wordt ingezet, houdt de provincie rekening met de naastgelegen provincies. Dit om een goed
afgestemd soortenbeleid over de provincies te garanderen.
Er wordt naar gestreefd om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in te zetten in de meest
kansrijke gebieden voor stabiele populaties. Hierbij is de versterking van en/of verbinding voor het
Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) een belangrijk uitgangspunt. Tevens is het gericht op
kansrijkheid voor soorten die (deels) afhankelijk zijn van het agrarische cultuurlandschap.
Op de beheertypenkaart worden de doelstellingen voor specifieke soorten of soortengroepen
binnen de agrarische beheertypen met uitzondering van de hamster niet aangeduid. Welke
specifieke doelstellingen de provincie heeft m.b.t. soorten of soortengroepen wordt beschreven in
hoofdstuk 4.
Voor agrarisch natuurbeheer staat op de beheertypenkaart aangegeven welke agrarische
beheertypen voor subsidie in aanmerking komen (zie kaartbijlage(n) x).
3.2.5 Monitoring
Er wordt gewerkt aan het provinciaal monitoringplan in samenwerking met de beheerders. De
provincie gaat het provinciaal meerjarenprogramma monitoring vaststellen met als belangrijk
onderdeel daarin de rapportagecyclus. Gegevens moeten namelijk beschikbaar en niet ouder dan 6
jaar zijn op het moment dat wordt gerapporteerd. Op basis van dit meerjarenprogramma wordt
jaarlijks de monitoring voor zowel natuur in de natuurgebieden als natuur in de agrarische gebieden
uitgevoerd.
Monitoring is een essentieel onderdeel van de beheercyclus. De uitvoering van het natuurbeleid en –
beheer dient onderzocht te worden om te weten of de afgesproken doelen ook gehaald en zo nodig
bijgesteld moeten worden. Behalve informatie over de gerealiseerde hectares en het daarvoor
benodigde geld (output), is ook informatie nodig over de resultaten in termen van bijv. aantallen
dieren en planten (outcome).
Voor de monitoring van het natuurbeheer is een uniforme landelijke systematiek ontworpen en voor
het vernieuwde agrarisch natuur- en landschapsbeheer is die nog in ontwikkeling.
Natuurbeheer
Voor de monitoring van het natuurbeheer is door de gezamenlijke provincies in overleg met de
natuurbeheerders een methodiek vastgesteld, die is beschreven in de “Werkwijze Monitoring en
Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS”, die te vinden is op het Portaal natuur en
Landschap (http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Werkwijze-Monitoring-BeoordelingNatuurnetwerk-N2000-050320143.pdf). Hierin wordt per beheertype beschreven welke monitoring
noodzakelijk is en hoe deze moet worden uitgevoerd. Op het Portaal Natuur en Landschap zijn ook
bijlagen en achtergronddocumenten te downloaden.
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Gecertificeerde natuurbeheerders hebben het recht om de monitoring zelf uit te (laten) voeren en
krijgen daarvoor via de lumpsum overeenkomst een monitoringssubsidie gebaseerd op de
monitoringstarieven zoals vastgesteld in het openstellingsbesluit. Voor de overige natuurbeheerders
voert de provincie de monitoring uit.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Voor de monitoring van het agrarisch natuurbeheer wordt in de loop van 2015 een systematiek
ontwikkeld en de planning is dat in het najaar van 2015 deze uniforme monitoringssystematiek wordt
vastgesteld. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen beheermonitoring (het verzamelen van
natuurgegevens die nodig zijn om het beheer (beter) uit te voeren) en beleidsmonitoring (het
verzamelen van gegevens om de realisatie van de beleidsdoelen (op provinciaal, landelijk en
Europees niveau) te evalueren).
De verantwoordelijkheid voor de beheermonitoring bij het agrarisch natuurbeheer ligt bij de
agrarische collectieven, de provincies zijn verantwoordelijk voor de beleidsmonitoring.
Water
De blauwe diensten worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de waterkwaliteit van de KRW
watergangen en het verhogen van het waterbergend vermogen. Hiervoor bestaat een bestaand
monitoringsprogramma van waterschappen en provincies (kwaliteit en kwantiteit) via welke lijn de
toestand en ontwikkeling van de betreffende parameters worden gemonitord.
Dit betekent dat voor blauwe diensten niet een apart monitoringsprogramma ontwikkeld hoeft te
worden.
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4.

Natuur- en Landschapsdoelen

Dit natuurbeheerplan geeft invulling aan het in hoofstuk 2 beschreven natuur- en landschapsbeleid
van de Europese Unie, het Rijk en de provincie
In dit hoofdstuk worden de beleidsdoelen en criteria beschreven. Hieraan zullen de
subsidieaanvragen van natuurbeheerders en de gebiedsaanvragen van de collectieven worden
getoetst.

4.1

Integrale gebiedsbeschrijving en visie op behoud en ontwikkeling.

We beogen het realiseren van het volledige Natuurnetwerk Brabant. We doen dit vanuit een aantal
overwegingen.
We streven naar een goed leef- en vestigingsklimaat in onze provincie. Eén van de speerpunten
hierbij is robuuste en veerkrachtige natuur.
Ook is maatschappelijk draagvlak essentieel. Dit is nodig voor het op peil houden van de natuur en
landschapsambitie voor de langere termijn. Onderdeel is de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling
tussen publiek en privaat, waarbij de overheid haar regulerende rol durft los te laten en de cross
overs tussen economie en ecologie. Manifestpartners hebben het Manifest “Het Brabantse
buitengebied in een metropolitane omgeving” opgesteld. Dit Manifest is door Gedeputeerde Staten
omarmd.
Verder uiteraard behoud van biodiversiteit. Hiervoor is een robuust Natuurnetwerk noodzakelijk.
Niet alleen sterke natuurgebieden met het op orde brengen van de fysieke omstandigheden, maar
ook de verbindingen met elkaar bepalen de robuustheid. Het Brabantse Waterbeleid is gebaseerd op
en volgend op het Natuurbeleid. Door het herstellen van verdroogde gebieden en het uitvoeren van
beek- en kreekherstel krijgt dit vorm. De geformuleerde doelstellingen voor natuur bepalen de
hydrologsiche eisen. Milieu eisen voor stikstof en fosfaat zijn eveneens sterk bepalend.
Het natuurnnetwerk wint aan kracht als er meer ruimte komt voor natuurlijke processen, zoals
predatie, begrazing en het herstellen van kringlopen door toestaan van successie. Dit zogenaamde
procesbeheer krijgt ruimte in een aantal gebieden. De klimaatbestendigheid neemt hierdoor toe.
Andere gebieden hebben natuurwaarden als gevolg van specifiek beheer. Dit zogenaamde
patroonbeheer zetten wij voort.

4.2

Beleidsdoelen en criteria natuur- en landschapsbeheer

De begrenzing van het NNN is tot stand gekomen in 2002, bij het vaststellen van de
natuurgebiedsplannen in Noord-Brabant. De bezuinigingsopgave voor het NNN die in 2011 manifest
werd, heeft geleid tot de keuze in Noord-Brabant geen EHS te verwijderen en geen bestaande natuur
te verkopen. Daarmee ontstond een financieel tekort voor zowel verwerving/functieverandering als
voor inrichting.
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben een aanzienlijk financieel bedrag ter beschikking
gesteld om het tekort aan te vullen. Daarnaast hebben de Brabantse Manifestpartners een bijdrage
toegezegd.
De beleidsverantwoordelijkheid voor de EHS is met het decentralisatieakkoord in Brabant gesplitst in
een Rijks EHS en een Provinciale EHS. De Rijks EHS bestaat uit het deel van het NNN, waarvoor het
Rijk een Europese verplichting is aangegaan, in casu N2000 en KRW gebieden. (het soortenbeleid is
niet rechtstreeks ruimtelijk aan het NNN te koppelen). De Provinciale EHS is de overige EHS.
Voor de financiering van de Rijks- of Provinciale EHS is het onderscheid tevens van belang.
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Door bovenstaande is de omvang van de NNN niet gewijzigd, maar is de financiering aangepast.
De ambities met het (agrarisch) natuurbeheer zijn vastgelegd op de ambitiekaart en de te realiseren
beheerdoelen op de beheertypenkaart. In paragraaf 3.2.1 staat een toelichting op de interpretatie en
werkwijze van de beheertypenkaart en de ambitiekaart.
In 2002, bij het vaststellen van de natuurgebiedsplannen in Noord-Brabant is gekozen voor een
beschrijving van natuurgebieden in 11 Brabantse deelgebieden. Wij verwijzen hierbij naar deze
documenten. De documenten beschrijven de ecologische waarden en kenmerken per gebied.
Het betreft de volgende deelgebieden:
 Dommeldal-noord
 Dommeldal-zuidoost
 Dommeldal-zuidwest
 Markdal
 Oost-Brabant
 Oostelijke Maasvallei
 Peelvenen
 West-Brabant
 Westelijke Maasvallei
 Zandleij
 Beerze-Reusel
De tekst uit deze documenten is samengevoegd tot één tekstdocument dat te raadplegen is via
www.brabant.nl/natuurbeheerplan

4.3

Beleidsdoelen en criteria agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Beleidsdoelen
Voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer streeft de provincie naar het behoud van een aantal
soorten die van internationaal belang zijn (zie internationale doelenkader op het portaal natuur en
landschap). Naast de bekende soorten streeft de provincie ook naar het behoud van soorten die tot
nu toe weinig aandacht hebben gehad. In bijlage 1.0 zijn per agrarisch beheertype de doelsoorten
opgenomen. Tevens is aangegeven wat de belangrijke ecotopen zijn binnen het agrarisch
beheertype en aan welke ecotopen de doelsoorten zijn gekoppeld.
Selectie en begrenzing van de agrarische beheertypen

Om de gewenste ecologische effectiviteit te bereiken zijn bij het begrenzen van de agrarische
leefgebieden keuzes gemaakt.
De provincie heeft een aantal criteria gehanteerd om te komen tot de begrenzing.
Het gaat hier onder andere om criteria t.a.v. de aanwezigheid doelsoorten en voldoende openheid,
omvang en connectiviteit. Collectieven kunnen dan alleen voor deze begrensde gebieden een
gebiedsaanvraag doen.
Criteria voor selectie en begrenzing van de agrarische beheertypen

De systematiek van de agrarische beheertypen is ontleend aan de provinciale leefgebiedsplannen
voor het agrarisch gebied. In de leefgebiedsplannen is een analyse op basis van doelsoorten voor het
agrarisch gebied opgenomen. Er zijn voor deze analyse van het agrarisch gebied van Noord-Brabant
zes agrarische landschappen onderscheiden:

1. Open komkleilandschap
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2.
3.
4.
5.
6.

Open zeekleiakkerlandschap
Open tot halfopen zandlandschap
Halfopen tot besloten zandlandschap
Laagveenlandschap
Maasheggenlandschap

Binnen deze landschappen zijn op basis van criteria de kansrijke delen voor doelsoorten (en daarmee
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer) geselecteerd. Deze kansrijke delen zijn de leefgebieden
(of agrarische beheertypen) van het agrarisch landschap. De naamgeving voor deze agrarische
beheertypen zoals opgenomen in paragraaf 3.2.4 is ontstaan door de koppeling te leggen met de vier
landelijke agrarische natuurtypen. In paragraaf 4.3 is een beschrijving opgenomen van de zes
agrarische beheertypen. In onderstaande tabel zijn de selectiecriteria voor de Brabantse
leefgebieden of agrarische beheertypen opgenomen.
Tabel 1. Selectiecriteria agrarische beheertypen
Agrarisch beheertype
Selectiecriteria
Open grasland natte dooradering
 Aanwezigheid van 7 paar/100 ha
van grutto, tureluur en wulp
 Aanwezigheid van minstens 50
kleine zwanen
 Minimumareaal 100 ha
Open akkers op klei natte dooradering
 Aanwezigheid van minstens 4
paar/100 ha veldleeuwerik
 Minimumareaal van 250 ha
Open akkers op zand
 Aanwezigheid van minstens 9
paar/100 ha roodborsttapuit of 4
paar/100 ha veldleeuwerik of 5
paar/100 ha grutto
Droge dooradering vochtig
 Aanwezigheid van kwel (kwelkaart
provincie Noord-Brabant) en/of
leem in de ondergrond (bodemkaart
1:50.000)
Natte dooradering laagveen
 Aanwezigheid van laagveen of klei
op laagveen volgens bodemkaart
1:50.000
 Hoge slootdichtheid (>2 km/100
ha)
Droge dooradering Maasheggen
 Het gebied omvat het Maasdal en is
geselecteerd op basis van de
aanwezigheid van maasheggen

Opstellen en beoordeling van de gebiedsaanvraag
Om de gewenste effectiviteit te bereiken formuleert de provincie instapcriteria die gesteld worden
aan het habitat/leefgebied van de soorten. Deze instapcriteria zijn opgenomen bij de agrarische
beheertypen in paragraaf 4.3. Het gaat hier om criteria die gesteld worden aan de beheerde
oppervlakte.
Deze criteria zijn van belang bij het uitwerken van de gebiedsaanvraag door de collectieven. Bij het
formuleren van deze criteria is het advies van Alterra en de soortenfiches als informatiebronnen
gebruikt.
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De in deze paragraaf 4.3 beschreven doelen geven aan welke kwaliteit de provincie nastreeft in de
gebieden en zijn richtinggevend bij de uitwerking van de gebiedsaanvragen door de collectieven.

Beschrijving van de begrensde leefgebieden (agrarische beheertypen)
Hieronder volgt een beschrijving per leefgebiedtype of agrarische beheertype. In deze beschrijving
worden de doelen aangeduid en zijn voor de collectieven uitgangspunt en basis voor de uitwerking
van de gebiedsaanvragen.
4.3.1 Open grasland natte dooradering

Het open grasland landschap ligt in het rivierengebied. Het zijn in wezen komkleigronden van de
Maas. Het grondgebruik was overwegend grasland in het verleden, maar tegenwoordig wordt ook
veel maïs verbouwd. Verspreid in het gebied liggen er bosjes en voormalige eendenkooien. In het
Land van Heusden en Altena zijn er laagveen opduikingen met populierenbos. Het is zaak in het
graslandgebied, in verband met de predatiedruk op weidevogels, zoveel mogelijk de openheid te
bewaren en de hoeveelheid opgaande begroeiing niet toe te laten nemen. Een belangrijk kenmerk
van het landschap, naast openheid, is dat het sterk is doorsneden door weteringen en andere
watergangen. In de Beerse Overlaat en het land van Heusden en Altena heeft op het einde van de 20e
eeuw een ruilverkaveling plaatsgevonden. De gebieden hebben zich ontwikkeld tot intensief
gebruikte landbouwbouwgebieden. De weidevogels kunnen zich handhaven, na aanvankelijke
teruggang net als overal in Nederland, dankzij nestbescherming sinds 1994 en versterkt collectief
weidevogelbeheer sinds 2011. Bovendien zijn in de Beerse Overlaat plasdras percelen en eenheden
greppelplasdras geïntroduceerd die zeer effectief blijken te zijn. Aan de buitenrand liggen
rivierdijken. Deze dijken hebben over het algemeen geen interessante vegetatie op een aantal dijken
in de Beerse Overlaat na. Vegetatiekundig interessante dijken kunnen verpacht zijn een agrariërs en
mogelijk dus in aanmerking komen voor een beheervergoeding. In de winter verblijven er kleine
zwanen en ganzen in deze landschappen.
Voor de begrenzing zijn verspreidingskaarten gebruikt van de veldleeuwerik (>= 4p/100 ha), grutto (>
7p/100 ha), watersnip, wulp, tureluur, zomertaling, slobeend, kievit, gele kwikstaart en graspieper.
De belangrijkste doelsoorten zijn dijk-, sloot- en bermplanten, weidevogels als, gele kwikstaart,
graspieper, grutto en wulp. In de winter zijn het belangrijke gebieden voor soorten als kleine zwanen
en ruigpootbuizerd. Doelsoorten gebonden aan sloten zijn slobeend en grote modderkruiper. In
bijlage 1.0 is de complete doelsoortenlijst opgenomen voor dit leefgebied.
De belangrijke ecotopen binnen Natte dooradering open grasland zijn grasland, sloot, dijk en
grasland/akker voor wintergasten. Per ecotoop gelden de volgende criteria voor effectiviteit.
Tabel 4.3.1. Instapcriteria Open grasland natte dooradering

Ecotoop
Grasland
Kritische
weidevogels

Criteria voor efectiviteit
 minimum schaal waarop de maatregelen worden genomen is een gebied van
100 ha in een zeer open landschap waar geen onnodige verstoring is
 voor het te beheren gebied wordt een integraal beheerplan gemaakt waarin
verschillende ecotopen in dit leefgebied aan bod komen
 De weidevogeldichtheid is tenminste 10 paren grutto, wulp en tureluur of 50
paren per 100 ha voor alle weidevogels samen
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Het aandeel grasland met plasdras of greppelplasdras is tenminste 3%, op te
voeren naar 10% of meer
Tenminste 20% van het beheerplangebied, of 1,4 ha per broedpaar, bestaat
uit ‘zwaar beheer’ dat ‘kuikenland’ oplevert in de kuikenperiode:
o plasdras,
o kruidenrijk grasland,
o grasland met een rustperiode tenminste tot 1 juni,
o rust na voorweide, tot tenminste 15 juni,
o extensief beweiden,
o of bouwland voor broedende vogels
Het aandeel kruidenrijk grasland daarin is niet kleiner dan 10% met een
streven naar 20%
De bemesting van de beheerpercelen gebeurt met ruige mest, zodanig dat in
de kuikenperiode voldoende voedsel en een open structuur voor
weidevogelkuikens aanwezig is
De percelen met beheerovereenkomsten zijn, naar het inzicht van de
gezamenlijke beheerders, onder leiding van een coördinator, optimaal
verspreid in een mozaïek, afgewisseld met legselbeheer, waarbij zwaar
beheer bij voorkeur in eenheden van 2-5 ha voorkomt met een niet te grote
onderlinge afstand (< 200 m) en spreiding in maaidata
Op bouwlandpercelen binnen het kerngebied worden randen (al dan niet
ingezaaid) aangelegd om de overleving van aanwezige kuikens te verhogen
(zie ecotoop akkerranden)
Voor zover maatregelen voor natte dooradering niet genomen worden in het
kader van een beheerplan voor een gebied met kritische weidevogels wordt
een apart beheerplan gemaakt, afgestemd met het Waterschap.
Maatregelen voor de grote modderkruiper worden alleen genomen op
plekken waar de soort al aanwezig is, aansluitend op natuurgebieden of
EVZ’s voor deze soort
(Doodlopende) watergangen ten behoeve van de grote modderkruiper zijn
voorzien van:
o randen om inspoelen van meststoffen te voorkomen
o een dichte gevarieerde waterplanten- en oeverplanten
(helofyten)vegetatie;
o kleinschalig in ruimte en tijd gefaseerd onderhoud waarbij steeds
slootvakken afgesloten blijven voor ander vissoorten die jonge
grote modderkruipers eten;
o een zo natuurlijk mogelijk waterpeil
Binnen een kerngebied voor kritische weidevogels, wordt 10% van de
brede (> 2m) sloten, van tenminste 50 cm diep, voorzien van
natuurvriendelijke oevers, bijvoorbeeld:eenzijdig maximaal 6meter breed
alternerend aangelegd. Tweezijdig maximaal 3meter breed en dan niet
alternerend, maar doorlopend langs de sloot;
Sloten met natuurvriendelijke oevers zijn schoon en helder door
maatregelen om instroom van meststoffen te beperken en worden
uitgerasterd bij begrazing
Sloten met natuurvriendelijke oevers hoeven niet jaarlijks te worden
geschouwd maar worden planmatig, cyclisch en gefaseerd in ruimte en tijd
onderhouden. Indien de vegetatiegroei dit toelaat niet vaker dan eens in de
ongeveer vier jaren.
In sloten waarin de bittervoorn voorkomt worden bij het baggeren grote
zwanenmossels verantwoord teruggezet in de sloot. In de sloot houdt in dat
dit op de zelfde hoogte is als waar de betreffende zoetwatermossel langs de
sloot is gevonden. De zoetwatermossels mogen niet worden verzameld om
vervolgens op het eind van de sloot te worden terug gegooid. Dit om te
voorkomen dat de zoetwatermossels in een keer gepredeerd worden en er
toch te weinig grote mossels overblijven.
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Dijk

Het rustgebied voor de kleine zwaan is tenminste 100 ha groot en er
bevinden zich geen verstorende elementen (opgaande begroeiing,
infrastructuur) binnen een straal van 150 meter van beheerde gebieden
Er is genoeg voedsel (gras, oogstresten) aanwezig

Deskundigenoordeel noodzakelijk voor locatie voor beheer

4.3.2. Open akkers op klei natte dooradering

Het akkerlandschap van West-Brabant kenmerkt zich door open zeekleipolders met daartussen
kreekrestanten en verder ook veel sloten. Verder, grote rationele percelen en veel slapersdijken die
voor een deel beplant zijn met bomen of anders bloemdijken zijn, meestal begraasd met schapen. Er
lopen enkele riviertjes vanaf het zandgebied naar de Deltawateren. Oorspronkelijk waren de kreken
omgeven door graslandzones maar deze zijn vrijwel verdwenen. Het gebied wordt relatief weinig
doorsneden door infrastructuur en er zijn weinig dorpen of andere bebouwing. Hier en daar zijn
windmolenparken, die een negatief effect hebben op het voorkomen van akkervogels. De
waterhuishouding is optimaal voor de landbouw. Akkergebieden op laagveen (zeer beperkt qua
oppervlakte) zijn ook in dit type ondergebracht.
Voor de begrenzing zijn concentraties in het verspreiding van de veldleeuwerik (dichtheid > 4p/100
ha), gele kwikstaart, graspieper en patrijs gebruikt.
De belangrijkste vogeldoelsoorten zijn: graspieper, gele kwikstaart, veldleeuwerik, kievit, kneu en
patrijs. Doelsoorten uit andere groepen zijn waterspitsmuis, grote modderkruiper, bittervoorn,
argusvlinder en rugstreeppad. In de winter is dit leefgebied lokaal van belang voor kleine zwaan en
rotgans. In bijlage 1.0 is de complete doelsoortenlijst opgenomen voor dit leefgebied.
De belangrijke ecotopen binnen Natte dooradering open akkers op klei zijn akkerrand, sloot, dijk en
grasland/akker voor wintergasten. Per ecotoop gelden volgende de instapcriteria voor effectiviteit.
Tabel 4.3.2. Instapcriteria Open akkers op klei natte dooradering
Ecotoop
Akkers

Sloot

Criteria voor effectiviteit
 Het gebied waar de maatregelen worden ingezet is tenminste 250 ha groot of
maximaal 2 kilometer verwijderd van andere kerngebieden. Binnen het
zoekgebied is er minimaal 500 ha kerngebied met een streven naar 1000 ha.
 Voor het te beheren gebied wordt een integraal beheerplan gemaakt waarin
verschillende ecotopen in dit leefgebied aan bod komen
 De totale oppervlakte aan randenbeheer > 9 meter en wintervoedselveldjes
beslaat tenminste 5% van het gebied, met een streven naar 20%
 Maximaal 15% van het grondgebruik bestaat uit grasland, maïsteelt, met een
streven naar 10%
 Het aandeel graanranden of voedselveldjes, tenminste > 9 m breed, daarin
is ten minste 50%
 Het kan ook gaan om akkerfloraranden van tenminste 12 meter breed
 Bij akkerfloraranden minimaal 500 meter rand per 100 ha gebied en beheer
afstemmen op akkerflora
 De gecontracteerde randen passen in een effectief beheerplan waarin de
specificaties en afmetingen en het beheer zijn afgestemd op de lokale
behoeften en waarvan de uitvoering wordt gecoördineerd


Voor zover maartregelen worden genomen in sloten buiten kerngebieden
voor akkersoorten wordt een apart beheerplan gemaakt
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4.3.3.

Maatregelen voor de grote modderkruiper worden alleen genomen op
plekken waar de soort al aanwezig is (Hiervan zijn verspreidingskaarten
beschikbaar).
(Doodlopende) watergangen ten behoeve van de grote modderkruiper zijn
voorzien van:
o randen om inspoelen van meststoffen te voorkomen;
o een dichte gevarieerde waterplanten en/of oeverplanten
(helofyten)vegetatie;
o kleinschalig in ruimte en tijd gefaseerd onderhoud waarbij steeds
slootvakken afgesloten blijven voor ander vissoorten die jonge
grote modderkruipers eten;
o een zo natuurlijk mogelijk waterpeil
Geen jaarlijkse schouw voor sloten met doelsoorten maar planmatig cyclisch
en gefaseerd onderhoud om de vier jaar als de vegetatiegroei dit toelaat
Het rustgebied is tenminste 100 ha groot en er bevinden zich geen
verstorende elementen (opgaande begroeiing, infrastructuur) binnen een
straal van 150 meter van beheerde gebieden
Er is voldoende voedsel aanwezig in de vorm van oogstresten of anderszins

Deskundigenoordeel noodzakelijk voor locatie voor beheer

Open akkers op zand

Dit leefgebied bestaat vooral uit heide-, veen- en broekontginningen op deels sterk doorlatende
zandbodems. Het is een vrij open landschap maar overal zijn in meer of mindere mate bosjes,
bomenrijen en wegbeplantingen aanwezig. De hoeveelheid bebouwing wisselt. De meeste
concentraties van intensieve veehouderijen zijn buiten de leefgebieden gevallen door de
selectiecriteria. Het grondgebruik is intensief met op de akkers overwegend maïs, maar ook
aardappels en bieten. Overal zijn afvoersloten gegraven die ook allemaal gestuwd zijn. Er is een
goede drooglegging voor de landbouw en in droge periodes vindt beregening plaats.
Boomkwekerijcomplexen zijn ook buiten dit leefgebied gevallen. Naast verharde wegen liggen er nog
behoorlijk wat zandwegen met laanbeplanting. Het zoekgebied voor open akkerlandschap op
zandgronden ligt verspreid over de hele zandregio.
Voor de begrenzing zijn concentraties en verspreidingsgegevens van de veldleeuwerik (>=4p/100 ha),
gele kwikstaart, graspieper en roodborsttapuit (>= 9p/100 ha) gebruikt.
De belangrijkste doelsoorten zijn: een aantal akkerplanten, geelgors, gele kwikstaart, graspieper,
kievit, scholekster, kneu, patrijs, roodborsttapuit en veldleeuwerik.
Een speciaal geval is de kraanvogel. De soort breidt zich sterk uit in Noordwest Europa en heeft zich
ook in Nederland gevestigd als broedvogel. De verwachting is dat zich ook een populatie kan vestigen
in de Peelregio. Gezinnen met kuikens van drie weken oud of ouder foerageren graag in
landbouwgebied als daar randen voor akkervogels aanwezig zijn. Vestigt de soort zich in Brabant dat
is het gewenst in de omgeving van de broedplaats, nat veen of broekbos, de beschikbaarheid van
voedsel en de rust te vergroten. In bijlage 1.0 is de complete doelsoortenlijst opgenomen voor dit
leefgebied. De belangrijke ecotopen binnen Open akkers op zand zijn akker- en graslandrand en
ruigte. Per ecotoop gelden de criteria voor effectiviteit.
Tabel 4.3.3. Instapcriteria Open akkers op zand
Ecotoop
Akker- en

Criteria voor effectiviteit
 minimum schaal waarop de maatregelen worden genomen is een gebied van
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graslandranden








Ruigte

200 ha in een min of meer open landschap
Het gebied waar de maatregelen worden ingezet is al rijk aan de doelsoorten
of maximaal 2 kilometer verwijderd van andere kerngebieden
Voor het te beheren gebied wordt een integraal beheerplan gemaakt waarin
verschillende ecotopen in dit leefgebied aan bod komen
Gestreefd wordt naar 1 à 2 ha wintervoedselgewas of graanranden
tenminste 9 meter breed per 100 ha
De bloemrijke graslandranden met een extensief (1x per jaar) of zeer
extensief (1x per 3 jaar) maaibeheer worden alleen gerealiseerd aan de
zuidzijde van rustig gelegen opgaande begroeiing of langs sloten en
zandwegen
De totale oppervlakte aan randen (akkerflora tenminste 12 meter breed en
graslandranden tenminste 9 meter breed) inclusief extensief beheerde ruige
bermen en ruigtes is tenminste 5%

Tenminste 2 kilometer extensief beheerde ruige bermen en greppels per 100 ha

4.3.4 Natte dooradering laagveen
De zoekgebieden liggen in de laagveenregio van Brabant bij Etten-Leur, Terheijden, Hooge Zwaluwe
en Raamsdonksveer. Het is grofweg de overgang van de zand- naar de kleigronden. De laagveenregio
bestaat uit een relatief smalle strook. Qua bodem is het een gevarieerd gebied doordat het in de
middeleeuwen deels afgegraven laagveen later is afgedekt met klei. Het zoekgebied is te
onderscheiden vanwege een relatief hoge slootdichtheid. Kenmerkend is dat er, nog steeds, een
sterke kweldruk aanwezig is. Het geselecteerde gebied is vrij open en het grondgebruik is vooral
grasland. De meer besloten delen van het laagveengebied behoren tot de EHS (Ecologische Hoofd
Structuur), tegenwoordig bekend onder de naam Nieuwe Natuur Netwerken (NNN). Lokaal komen
nog weidevogels voor, maar te weinig om er vlakdekkend beheer voor kritische soorten op te
richten. Er kunnen op grasland rustzones voor kritische weidevogels worden ingezet net als in het
akkergebied op zand.
De belangrijkste doelsoorten zijn gebonden aan sloten: krabbenscheer, fonteinkruiden, graspieper,
slobeend, watersnip, waterspitsmuis, bittervoorn en grote modderkruiper. In bijlage 1.0 is de
complete doelsoortenlijst opgenomen voor dit leefgebied. De belangrijke ecotoop binnen Natte
dooradering laagveen is sloot. Per ecotoop gelden de volgende criteria voor effectiviteit.
Tabel 4.3.4 Instapcriteria Natte dooradering laagveen
Ecotoop
Sloot

Criteria voor effectiviteit
 Minimum schaal waarop de maatregelen worden genomen is een
aaneengesloten netwerk van sloten binnen een gebied van 100 ha
 Voor het te beheren gebied wordt een integraal beheerplan gemaakt
 Maatregelen voor de grote modderkruiper worden alleen genomen op
plekken waar de soort al aanwezig is, bij voorkeur aansluitend op
natuurgebieden of een EVZ voor deze soort
 (Doodlopende) watergangen ten behoeve van de grote modderkruiper zijn
voorzien van:
o randen om inspoelen van meststoffen te voorkomen en er komen;
o een dichte gevarieerde waterplanten en/of oeverplanten (helofyten)
vegetatie;
o kleinschalig in ruimte en tijd gefaseerd onderhoud waarbij steeds
slootvakken afgesloten blijven voor ander vissoorten die jonge
grote modderkruipers eten;
o een zo natuurlijk mogelijk waterpeil
 Sloten worden alleen voor doelsoorten beheerd waar de soort al aanwezig is
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4.3.5

of aansluitend op een bestaande verspreidingskern
Sloten met natuurvriendelijke oevers zijn schoon en helder door maatregelen
om instroom van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te beperken
en worden uit gerasterd bij intensieve begrazing
Sloten beheerd voor doelsoorten hoeven niet jaarlijks te worden geschouwd
maar worden planmatig, cyclisch en gefaseerd in ruimte en tijd
onderhouden. Indien de vegetatiegroei dit toelaat niet vaker dan eens in de
vier jaren.
In sloten waarin de bittervoorn voorkomt worden bij het baggeren grote
zwanenmossels teruggezet in de sloot. In de sloot houdt in dat dit op de
zelfde hoogte is als waar de betreffende zoetwatermossel langs de sloot is
gevonden. De zoetwatermossels mogen niet worden verzameld om
vervolgens op het eind van de sloot te worden terug gegooid.
Dit om te voorkomen dat de zoetwatermossels in een keer gepredeerd
worden en er toch te weinig grote mossels overblijven.

Droge dooradering vochtig gebied

Het zoekgebied is geselecteerd op basis van leem in de ondergrond en/of de aanwezigheid van kwel.
De kern van het leefgebied behoort tot het voormalige nationaal landschap het ‘Groene Woud’ met
cultuurhistorisch waardevol agrarisch landschap en rijke leembossen. Een groot deel ligt in de
EHS/NNN. Agrarische gebieden in dit leefgebied sluiten daarop aan. Het is een overwegend
kleinschalig en besloten landschap met bosjes, singels en houtwallen. Er lopen belangrijke beken
door het gebied grotendeels gelegen in de EHS. Vanwege het vochtig karakter zijn er veel poelen. De
beekdalen in dit leefgebied, buiten het Groene Woud, waren oorspronkelijk de cultuurgronden
binnen en uitgestrekt heidelandschap. Het zijn relatief kleinschalige gebieden waardoor de inrichting
voor landbouw niet geoptimaliseerd kon worden. In de geselecteerde gebieden van de beekdalen is
vaak nog kwel aanwezig. In dit leefgebied liggen ook een groot aantal particuliere landgoederen. Her
en der in dit leefgebied liggen botanisch waardevolle graslanden die ook een grote betekenis hebben
voor de faunadoelsoorten. In het hele grondgebied is het grondgebruik overwegend grasland.
Landschapspakketten via de SNL worden alleen in het Groene Woud opengesteld. In de beekdalen
wordt het landschapsbeheer gefinancierd via het STIKA die nu in de collectieve contracten nog niet
worden meegenomen. Het Groene Woud is van groot belang voor amfibieën. In de omgeving van
Mill en Gassel komen in poelen enkele kenmerkende plantensoorten voor.
De belangrijkste doelsoorten van dit leefgebied zijn gebonden aan poelen: drijvende waterweegbree,
dwergrus, kruipend moerasscherm, wijdbloeiende rus, knoprus, kamsalamander en boomkikker.
Voor andere salamanders dan de kamsalamander zijn ook specifieke gebieden belangrijk (zie
provinciale soortbeschermingsplannen). Doelsoorten van graslanden zijn knolsteenbreek, slanke
sleutelbloem, kamgras en bont dikkopje (ook struweel). Deze graslanden zijn ook van belang als
foerageergebied voor vogels, amfibieën, en zoogdieren door hun insectenrijkdomen rijk bodemleven.
Voor opgaande begroeiing zijn dit: geelgors, grote lijster, zomertortel, gekraagde roodstaart, kneu,
braamsluiper, ringmus, spotvogel en das. In bijlage 1.0 is de complete doelsoortenlijst opgenomen
voor dit leefgebied. De belangrijke ecotopen binnen Droge dooradering vochtig zijn poelen,
opgaande begroeiing, akkers en akkerranden en grasland en graslandranden. Per ecotoop gelden de
volgende criteria voor effectiviteit.
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Tabel 4.3.5 Instapcriteria Droge dooradering vochtig
Ecotoop
Poelen

Criteria voor effectiviteit
 Clusters van tenminste drie poelen, maximaal 400 meter verwijderd van
andere clusters en bezette poelen, liefst bronpopulaties in natuurgebieden
 Indien buiten 1 kilometer van bestaande populaties dan tussen de 5-10
poelen
 Voor de poelenclusters en de omgeving wordt een integraal beheerplan
gemaakt waarbij wordt samengewerkt met andere terreineigenaren, ook in
de EHS/NNN
 Poelen zijn niet verbonden met sloten of ander open water en er vindt geen
instroom van mest- of gifstoffen plaats. De ondergrond van nieuw aan te
leggen poelen is niet te zwaar verontreinigd met meststoffen (stikstof en
fosfaat)
 Planmatig, roulerend, cyclisch onderhoud eens in de drie jaren of als de
vegetatiegroei dat toelaat minder vaak
 Precieze dimensies, expositie, ligging en omgevingskenmerken zijn
afgestemd op soort specifieke eisen van de doelsoorten
 Het collectief spreekt bijvoorbeeld met het waterschap af de waterkwaliteit
te monitoren omdat vermesting een groot risico is
 Bij intensieve beweiding worden de poelen uitgerasterd. Indien nodig wordt
dynamisch uitrasteren toegepast. Dit geldt niet voor boomkikkerpoelen bij
zeer extensieve begrazing (paarden/pony’s)

Opgaande
begroeiing






Akkers en
akkerranden






Graslanden en



Graslandranden




4.3.6

Planmatig beheerde eenheden zijn minimaal 50 ha groot en binnen het
zoekgebied samen tenminste 1000 ha.
Indien geen andere biotopen worden beheerd in de eenheid wordt een apart
beheerplan gemaakt
De dichtheid aan zo min mogelijk onderbroken, ecologisch beheerde
lijnvormige opgaande begroeiing en bosranden is minimaal 2 kilometer per
100 ha of neemt tenminste 4% van de oppervlakte in
Tenminste 25% van de lijnvormige landschapselementen is tenminste aan
één kant, liefst aan de zuidkant, voorzien van randenbeheer om vermesting
te voorkomen en de ontwikkeling van mantel- en bloemrijke zoomvegetaties
te bevorderen.
Maximaal éen locatie per deelgebied vlakdekkend akkerflorabeheer
Een beoordeling van een deskundige van de locatie als geschikt voor
vlakdekkend akkerflorabeheer met inrichtingsvoorstel
De totale oppervlakte akkerflorabeheer, graanranden en
wintervoedselveldjes is minimaal 2% van de akkers in het kerngebied
Akkerfloraranden, graanranden en wintervoedselveldjes hebben een
minimale breedte van 12 meter
Op maximaal 5 lokaties per deelgebied vlakdekkend hooilandbeheer voor
flora met in totaal maximaal 5 ha per deelgebied;
Een beoordeling van een deskundige van de locatie als geschikt voor
botanisch grasland beheer;
De randen in combinatie met de opgaande landschapselementen zijn
tenminste 3 meter, overige randen minimaal zes meter breed.

Droge dooradering Maasheggen

Het leefgebied Maasheggen is gelegen op de Brabantse oever van de Maas van Maashees tot Cuijk.
Het is en langgerekt smal leefgebied. Het is in wezen het onbedijkte overstromingsgebied van de
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Maas. ‘s Winters kan het bij hoog water onder lopen. Vroeger was de afzetting van slib door de rivier
een belangrijke bron van bodemvruchtbaarheid. In het gebied zijn rivierduintjes aanwezig die echter
bijna allemaal in natuurgebieden liggen. De bodem is verder vrij kleiig hoewel lokaal ook zand wordt
afgezet. Het landschapsaspect wordt bepaald door de aanwezigheid van een dicht netwerk van
struweelhagen met hier en daar bomen en bosjes. Bij het gangbare beheer worden veel hagen smal
en laag gehouden door ze vaak te klepelen. Ze nemen daardoor weinig ruimte in beslag maar hebben
een geringe waarde voor behoud van biodiversiteit. Verspreid in de hagen of op de hoeken van
percelen staan vaak bomen, soms zijn dat knotbomen. Het grondgebruik bestaat zowel uit akkers als
grasland. Vroeger domineerden graslanden. Bebouwing en boomgaarden zijn heel beperkt aanwezig.
Er lopen een paar beekjes dwars door het gebied richting Maas. Er waren poelen geschikt voor
amfibieën, waaronder zelfs boomkikkers, maar die zijn verdwenen. Voor de begrenzing zijn geen
broedvogelgegevens gebruikt. Het gebied is begrensd op basis van de aanwezigheid van netwerken
van de cultuurhistorisch bijzondere ‘maasheggen’ waaraan specifieke fauna gebonden is. Lokaal is er
een probleem met Japanse Duizendknoop. Dit wordt in een ander kader aangepakt.
De belangrijkste doelsoorten zijn een aantal akkerplantensoorten, struweelvogels (bijvoorbeeld
braamsluiper en grauwe klauwier), boerenlandvogels als steenuil en patrijs, maar ook een aantal aan
bomen gebonden soorten zoals gekraagde roodstaart en geelgors. Botanisch rijke graslanden zijn
behalve voor bloemen ook van belang als foerageergebied voor vogels, amfibieën en zoogdieren
door hun insectenrijkdom en rijk bodemleven. Van de zoogdieren zijn das en kleine marterachtingen
belangrijk en van de groep van insecten de sleedoornpage. In bijlage 1.0 is de complete
doelsoortenlijst opgenomen voor dit leefgebied.
De belangrijke ecotopen binnen Droge dooradering Maasheggen zijn struweelhagen, akker,
grasland, akker- en graslandrand, poel en opgaande begroeiing. Per ecotoop gelden de volgende
criteria voor effectiviteit.
Tabel 4.3.6 Droge dooradering Maasheggen
Ecotoop
Struweel(haag)

Grasland

Akker- en
grasland
(randen)

Criteria voor effectiviteit
 minimum schaal van de maatregelen is een aaneengesloten gebied van 50 ha
(1 km. Per 50 ha.)
 voor het te beheren gebied wordt een integraal beheerplan gemaakt waarin
verschillende ecotopen in dit leefgebied aan bod komen
 de dichtheid aan ecologisch goed beheerde struwelen is tenminste 2
kilometer met een streven naar 4 kilometer per 100 ha.
 tenminste 75% van de met een vergoeding (SNL-A) beheerde hagen wordt
voorzien van onderhoud met een beheercyclus van tenminste vijf jaren, bij
voorkeur veel langer (12-18 jaar)
 Jaarlijks wordt slechts een deel van de hagen afgezet volgens het
beheerplan, zodat niet periodiek een grote kaalslag plaatsvindt
 Van de hagen met een vergoeding (SNL-A) mag het aandeel knip- en
scheerhagen (niet klepelen) met een cyclus van twee of drie jaar maximaal
25% zijn bij aanvang. Na de eerste beheerperiode wordt dit max.10%
 Tenminste 50% van de struwelen met beheer is tenminste eenzijdig, liefst
aan de zuidkant (>75%), voorzien van een bloemrijke rand, of akkerrand



Tenminste vijf locaties met een hooilandbeheer voor flora met in totaal
maximaal 5 ha in dit leefgebied.
Een beoordeling van een deskundige van de locatie als geschikt met
inrichtingsvoorstel





Tenminste 75% van randen ligt langs een struweel
30% van de randen is een graanrand
Graanranden en wintervoedselveldjes hebben een minimale breedte van 12
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Bomen en
overige
opgaande
begroeiing
Poel

Behoud bomen en beheerplan knotwilgen











Akker

meter
De randen in combinatie met maasheggen zijn tenminste 3 m, maar bij
voorkeur 6 m, akkerfloraranden tenminste 12 m en andere randen 6 m breed.
De breedte wordt gemeten vanaf de gewasperceelgrens.




Clusters van tenminste drie poelen, maximaal 400 meter verwijderd van
andere clusters en bezette poelen, liefst bronpopulaties in natuurgebieden
Indien buiten 1 kilometer van bestaande populaties dan tussen de 5-10
poelen
Voor de poelenclusters en de omgeving wordt een integraal beheerplan
gemaakt waarbij wordt samengewerkt met andere terreineigenaren, ook in
de EHS/NNN
Poelen zijn niet verbonden met sloten of ander open water en er vindt geen
instroom van mest- of gifstoffen plaats. De ondergrond van nieuw aan te
leggen poelen is niet te zwaar verontreinigd met meststoffen (stikstof en
fosfaat)
Planmatig, roulerend, cyclisch onderhoud eens in de drie jaren of als de
vegetatiegroei dat toelaat minder vaak
Precieze dimensies, expositie, ligging en omgevingskenmerken zijn
afgestemd op soort specifieke eisen van de doelsoorten
Het collectief spreekt bijvoorbeeld met het waterschap af de waterkwaliteit
te monitoren omdat vermesting een groot risico is
Bij intensieve beweiding worden uitgerasterd. Indien nodig wordt
dynamisch uitrasteren toegepast. Dit geldt niet voor boomkikkerpoelen bij
zeer extensieve begrazing (paarden/pony’s)
Maximaal éen locatie (minimaal 1 ha groot) per deelgebied vlakdekkend
akkerflorabeheer
Een beoordeling van een deskundige van de locatie als geschikt voor
vlakdekkend akkerflorabeheer met inrichtingsvoorstel

29

4.4

Beleidsdoelen leefgebied water

Het Provinciaal Waterplan (PWP) bevat het strategische waterbeleid van de provincie. Het geeft de
uitgangspunten voor het waterbeleid van waterschappen en gemeenten. Het Europese beleid van de
KRW is onderdeel van het PWP en uitgewerkt in uitvoerend beleid van de 4 waterschappen die in
Brabant werkzaam zijn.
Het KRW beleid in relatie tot het Nationaal Natuurnetwerk omvat beek- en kreekherstel, bevordering
van de waterkwaliteit en opheffen van verdroging van natte natuurparels.
Het beek- en kreekherstel en natte natuurparels en EVZ ‘s zijn als zodanig in kaartbeelden van het
PWP opgenomen.

4.5

Beoordeling gebiedsaanvragen

De onderstaande tabel zal door RVO gebruikt worden om de gebiedsaanvraag te toetsen. In een
gebiedsaanvraag kunnen meerdere deelgebieden worden opgenomen. In het overzicht wordt een
koppeling gelegd tussen de uit te voeren beheermaatregelen en de gebieden met het agrarisch
beheertype.
De gebiedsaanvragen zullen worden getoetst op:

Leefgebied

Agrarisch
beheertype

Beheerfunctie (CGBD)

Beheer clusters (CGBD)

Open
grasland

Open grasland
natte dooradering

Optimaliseren
nestbescherming

1.2 Akkerranden
1.7 Weidevogelgrasland

Optimaliseren broed en
opgroeimogelijkheid

2.2 Overgang nat-droog

Creëren foerageergebied

6.2 Toekomstbestendige waterlopen

Creëren nat biotoop

Open
akkerland

Open akkerland op
klei met natte
dooradering

Creëren
voortplantingsmogelijk
heid
Optimaliseren
voortplantingsmogelijk
Heid
Creëren Foerageergebied

1.1 Akkers
1.2 Akkerranden
2.2 Overgang nat-droog
6.2 Toekomstbestendige
waterlopen

Open
akkerland

Open akkerland op
zand

Optimaliseren
voortplantingsmogelijk
heid

1.2 Akkerranden

Creëren Foerageergebied

2.4 Randen en ruigte

1.5 Graslandranden
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6.2 Toekomstbestendige waterlopen
6.3 Duurzaam Peilbeheer

Natte
Dooradering

Natte dooradering
Laagveen

Optimaliseren
voortplantingsmogelijk
heid

2.2 Overgang nat- droog
2.3 Natte Begroeiing
6.2Toekomstbestendige waterlopen
6.3Duurzaam Peilbeheer

Droge
dooradering

Droge dooradering
vochtig

Optimaliseren
voortplantingsmogelijk
heid

1.2 Akkerranden

Creëren Foerageergebied

1.5 Graslandranden

1.4 Bot. grasland percelen

2.1 Opgaande begroeiing
2.4 Randen en ruigte
6.2 toekomstbestendige waterlopen
6.3 Duurzaam Peilbeheer

Droge
dooradering

Droge dooradering
Maasheggen

Optimaliseren
voortplantingsmogelijkh
eid

1.2 Akkerranden

Creëren Foerageergebied

1.5 graslandranden

1.4 Bot. grasland percelen

2.1 Opgaande begroeiing
Creëren Foerageergebied
2.4 Randen en ruigte
6.4 Toekomstbestendige waterlopen
6.5 Duurzaam peilbeheer

Categorie
water

Waterbeheer

6.1 Waterberging
6.2 Toekomstbestendige
waterlopen
6.3 Duurzaam peilbeheer

De beheerclusters 6.1 Waterberging, 6.2 Toekomstbestendige waterlopen en 6.3 Duurzaam
peilbeheer zijn optioneel voor de gebiedsaanvraag, en zijn niet een verplicht onderdeel van de
aanvraag.
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5.

Subsidiemogelijkheden

De doelen uit het natuurbeheerplan zullen via uitvoerend beheer door natuurbeheerders
(natuurorganisaties, particuliere natuurbeheerders, agrarische collectieven) worden gerealiseerd.
Bij het beheren en uitvoeren van maatregelen zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.

5.1 Subsidies voor natuur en landschap
In het SNL is subsidie mogelijk voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer.
Natuurbeheerders en agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen voor een natuurbeheertype
of landschapstype met een looptijd van zes jaar. Dit wordt ook wel een subsidieperiode genoemd.

5.2 Natuur- en landschapsbeheer
Beheersubsidie is een vergoeding voor het beheer van een beheertype. Een beheertype beschrijft
aan welke terreinkenmerken het terrein moet voldoen. Beheertypen mogen elkaar meestal niet
overlappen. Op een oppervlakte kan één natuurbeheertype worden aangevraagd.
Bij de subsidie voor natuurbeheer moet de beheerder zijn terrein openstellen. Het natuurterrein is
opengesteld als het minimaal 358 dagen per jaar gratis fysiek bereikbaar en toegankelijk is.




Enkele toeslagen op de beheersubsidie zijn mogelijk: Recreatietoeslag voor het treffen van
recreatieve voorzieningen
Vaarlandtoeslag (alleen in de Biesbosch) voor extra beheerkosten bij percelen die uitsluitend
varend te bereiken zijn.
Schaapskuddetoeslag dat toegekend wordt in een gebied met beheer door schaapskuddes.

5.3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Alleen agrarische collectieven kunnen subsidie krijgen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Een agrarisch collectief is een gecertificeerde (coöperatieve) vereniging / een samenwerkingsverband
in een (zelfgekozen) begrensd gebied die bestaat uit agrariërs en andere beheerders met
gebruiksrecht van landbouwgrond in een gebied. Het collectief is eindbegunstigde van de subsidie.
Voor het verkrijgen van subsidie is een samenhangende gebiedsaanvraag vereist. Dit is een in nauwe
afstemming met gebiedspartners tot stand gekomen, samenhangend ecologisch effectief en
economisch efficiënt plan van een agrarisch collectief voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer in een bepaald gebied. Het aanvragen van subsidie voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer door een individuele agrariër is dus niet (meer) mogelijk. Per gebied wordt er
maar 1 aanvraag gehonoreerd. Agrarische collectieven moeten zich na oprichting melden bij de
provincie met het verzoek om mee te mogen doen aan het gebiedsproces. .
Voor wat betreft de lopende individuele contracten is in de regeling opgenomen dat deze contracten
doorlopen ook al zijn ze niet begrensd op de kaart.
Het doel is zoveel mogelijk te stimuleren vrijwillig het individuele contract te beëindigen (en
vaststellen en daarna overnemen van het individuele contracten in het collectief contract, waarbij er
2 varianten zijn:
1. Als het individuele contract past binnen de leefgebiedenbegrenzing en doelen, dan kan dit voor
6 jaar worden opgenomen in het collectief contract.
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2.

Als het individuele contract niet past binnen de leefgebiedenbegrenzing en/of doelen, dan kan
dit contract voor de resterende looptijd worden opgenomen in het collectief contract, als een
soort gedoogsituatie.

De eisen die gesteld worden aan de gebiedsaanvraag staan in de subsidieverordening.

5.4 Kwaliteitsimpuls: investeringen en functieverandering
De subsidie kwaliteitsimpuls is voor grondgebruikers die grond geschikt willen maken voor (agrarisch)
natuurbeheer en voor natuurbeheerders die de kwaliteit van de natuur verder willen ontwikkelen en
verhogen. Voor een kwaliteitsimpuls natuur en landschap zijn twee subsidiemogelijkheden:
investeringssubsidie en subsidie functieverandering. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.
Investeringssubsidie
Dit is subsidie voor maatregelen die het gebied geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer of voor
een kwaliteitsverbetering van de natuur. Bij de kwaliteitsverbetering wordt de natuurkwaliteit van
een bestaand natuurbeheertype verhoogd of wordt een bestaand natuurbeheertype omgezet naar
een ander type.
Subsidie functieverandering
Dit is subsidie voor de waardedaling van de grond door het veranderen van landbouwgrond in bos of
andere natuur. Het gebied waar het om gaat moet met een natuurbeheertype zijn opgenomen in het
natuurbeheerplan van de provincie.

5.5 Subsidiemogelijkheden waterschappen.
De subsidiemogelijkheden voor de waterschappen in het kader van blauwe diensten zijn als volgt
bepaald.
Zoekgebied
Het zoekgebied bevat het gehele Brabantse beheergebied van de waterschappen, met uitzondering
van
 stedelijke gebieden
 EHS voor zover deze aangemerkt is als bestaande natuur dan wel nieuwe natuur
gerealiseerd. (Diensten zijn alleen mogelijk op landbouwgronden)
 Gebieden waar GGOR recent is afgerond (Aa en Maas)
Enkele blauwe diensten zijn enkel op specifieke locaties van toepassing, of slechts voor de
beheergebieden van een bepaald waterschap van toepassing. Dit staat bij elke maatregel in dit
document aangegeven, of is af te lezen uit de zogenaamde kaart ‘leefgebied water’ uit het
natuurbeheerplan, waar specifieke waterdoelen op zijn aangegeven. Andere diensten zijn
vooralsnog van toepassing op het hele zoekgebied, en lopen qua ontwikkeling en uitrol mee met de
GGOR en DAW processen. Deze zijn daarom nog niet in alle waterschapsgebieden per 2016
opengesteld.

Uitwerking naar blauwe diensten
Algemeen: het betreft beheeractiviteiten die een bovenwettelijke inspanning vormen voor een
agrariër en/of particulier en bijdragen aan de waterdoelen en de hierbij gehanteerde
uitgangspunten. De activiteiten voldoen aan hetgeen beschreven is in bijlage D van de catalogus
groenblauwe diensten, hoofdstuk waterdoelen.
De waterschappen kiezen voor de inzet van de volgende clusters van blauwe diensten:
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5.5.1 Toekomstbestendige duurzame waterlopen
Het op een zodanige wijze beheren van waterlopen en oevers - afgestemd op de gebiedsfuncties dat een bijdrage wordt geleverd aan een toekomstbestendig, duurzaam watersysteem . De
specifieke doelstellingen worden ontleend aan het gebiedsplan (inclusief natuur, water). Het gaat
in de kern om drie hoofddoelstellingen:
1. het vergroten van het bergend vermogen om neerslagextremen beter op te vangen (robuust
watersysteem);
2. het verbeteren van de waterkwaliteit;
3. het versterken van het natuurlijke karakter en biotoop van de watergangen (biodiversiteit).
Kansrijke waterbeheermaatregelen:
- beheer van natuurvriendelijke oevers en ecologische verbindingszones (NVO, EVZ)
NB: voorwaarde is dat deze zich bevinden op agrarische grond!

waterschap
Brabantse Delta
Rivierenland
De Dommel
Aa en Maas

bijzonderheden
Zoekgebieden nog door waterschap te bepalen
Niet mogelijk binnen beheergebied in Brabant
Op locaties kaart leefgebied water
Op locaties kaart leefgebied water

- beheer akkerranden op bouwland i.c.m. vergroeningsopgave GLB

waterschap
Brabantse Delta
Rivierenland
De Dommel
Aa en Maas

Bijzonderheden
Zoekgebieden nog door het waterschap te bepalen
Zoekgebieden nog door het waterschap te bepalen
Op locaties kaart leefgebied water
Zoekgebieden nog door het waterschap te bepalen

- beheer mest- en spuitvrije zones op grasland
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waterschap
Brabantse Delta
Rivierenland
De Dommel
Aa en Maas

bijzonderheden
Zoekgebieden nog door het waterschap te bepalen
Zoekgebieden nog door het waterschap te bepalen
Op locaties kaart leefgebied water
Op locaties kaart leefgebied water

5.5.2 Duurzaam peilbeheer
Het op een zodanige wijze beheren van het grond- en/of oppervlaktewaterpeil, zodat een
optimale situatie ontstaat voor waterkwantiteit en waterkwaliteit. Het gaat in de kern om
drie hoofddoelstellingen:
 het vergroten van het bergend vermogen in de bodem dan wel in het
oppervlaktewatersysteem;
 het realiseren van een optimaal peilbeheer;
 het verbeteren van de waterkwaliteit.
Uiteindelijk zal hiermee een robuust watersysteem worden gerealiseerd en het natuurlijke
karakter en biotoop van de waterlopen versterkt worden (biodiversiteit)
Onderscheid wordt gemaakt tussen peilbeheer in de bodem (grondwater) en peilbeheer in
het watersysteem (oppervlaktewater).
Kansrijke waterbeheermaatregelen - beheer nieuw aangelegde LOP-stuwen

waterschap
Brabantse Delta
Rivierenland
De Dommel
Aa en Maas

bijzonderheden
Zoekgebieden nog door waterschap te bepalen
Niet mogelijk binnen beheergebied
Niet mogelijk binnen beheergebied
Niet mogelijk binnen beheergebied

- beheer peilgestuurde drainage
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waterschap
Brabantse Delta
Rivierenland
De Dommel
Aa en Maas

5.5.3

bijzonderheden
Niet mogelijk binnen (beperkt) beschermde gebieden (Keur)
Niet mogelijk
Niet Mogelijk
Niet mogelijk

Groene zuivering

Het beperken van de belasting van grond en oppervlaktewater met verontreinigende stoffen
vanuit de landbouw door het nemen van end-of-pipe maatregelen of aan de bron. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen erfafspoeling en perceelwater.
Kansrijke waterbeheermaatregelen
- beheer infiltratiesloten en greppels nabij watergangen

waterschap
Brabantse Delta
Rivierenland
De Dommel
Aa en Maas

bijzonderheden
Niet voor erfafspoeling
Niet mogelijk binnen beheergebied
Op locaties kaart leefgebied water
Zoekgebieden nog door het waterschap te bepalen

5.5.4 Duurzaam bodembeheer
Beperken/voorkomen af- en uitspoeling nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar
grond- en oppervlaktewater door vergroten bufferend vermogen bodem door verhogen
organische stofgehalte, stimuleren luchtige bodem en vitaal bodemleven dat mede bijdraagt
aan een gezond biotoop voor soorten. Uitwerking van deze maatregel vindt plaats in
DAW/GGOR gebiedsprocessen.
Kansrijke waterbeheermaatregelen
- Toepassen kleine kringloop voor wat betreft verwerking van slootmaaisel
- Aangepast beheer natte percelen of delen hiervan
- Effectieve beheermaatregelen verder met collectief uitwerken
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waterschap
Brabantse Delta
Rivierenland
De Dommel
Aa en Maas

bijzonderheden
Alleen kleine kringloop, alleen voor maaisel van NVO’s
Op locaties kaart leefgebied water
in overleg

Uitwerking in overleg
De uitwerking van de verschillende diensten zal in overleg plaatsvinden tussen het waterschap en het
gebiedscollectief. Hierbij zullen eveneens de nadere randvoorwaarden bepaald worden en nader
worden ingevuld. (bijv. afspraken over duurzaam in stand houden, watervoerende watergangen).
Daar waar in bovenstaande tekst het hele beheergebied wordt genoemd, zal de verfijning/focus
(zoekgebieden) ook in overleg tussen het collectief en het waterschap plaatsvinden
Er ligt een hogere prioriteit daar waar de diensten voor het leefgebied water de doelen voor de
leefgebieden voor natuur kunnen versterken.
Meer informatie
Meer informatie over het (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer vindt u op:
www.portaalnatuurenlandschap.nl Dit portaal is de verzamelplaats van alle (beleids)informatie over
Natuur en Landschap in Nederland.
Sinds 2014 is de subsidie voor verwerving/functieverandering en inrichting ondergebracht bij het
GOB bv. Te bereiken met www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
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Bijlage 1.0 Doelsoorten agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Doelsoorten Open akkerlandschap zandgronden
Soort
akkerandoorn
akkerleeuwenbek
bleekgele hennepnetel
bolderik
glad biggenkruid
korenbloem
korensla
wilde ridderspoor
boerenzwaluw
geelgors
gele kwikstaart
graspieper
grutto
huiszwaluw
kerkuil
kievit
kneu
oeverzwaluw
patrijs
ransuil
roodborsttapuit
scholekster
steenuil
veldleeuwerik
houtduif
wulp
torenvalk
ringmus
roek
kraanvogel
bunzing
das
hermelijn
wezel

Leefgebied
Az,
Az,Dv,M
Az,Dv,M
Az,Dv,M
Az,M
Az,Dv,M
Az,Dv,M
Az,M
Lv,G,Ak,Az,Dv
Az,Dv,M
G,Ak,Az
Lv,G,Ak,Az
G,(Az)
Lv,G,Ak,Az,Dv
Lv,G,Ak,Az,Dv
G,Ak,Az
G,Ak,Az
G,Az,(Ak,Av)
G,Ak,Az
Dv,M,Az
G,Az
G,Ak,Az
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
G,Ak,Az
Az,Dv,M
G,Ak,Az
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Az,Dv,M
Az,Dv,(G)
Az
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Az,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M

Ecotoop
A,Ar
A,Ar,Be
A,Ar,Be
A,Ar
A,Ar,Be
A,Ar,Be
A,Ar
A,Ar
Bou
B,Br,H,S,Bo
A,Ar,G,Gr
A,Ar,G,Gr
G
Bou
Bou
A,Ar,G,Gr
R,St,H
P
A,Ar
B,Br,H,S,Bo
R
A
Bou,Br
A,G
B,Br,H,S,Bo
A,Ar,G,Gr
B,Br,H,Bo
Bou,H,St
Bo,Br
A
Bo,H,St,R
Bo,H,St,R,G,Gr,A
Bo,H,St,R
Bo,H,St,R
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Doelsoorten Open akkerlandschap zeekleigronden
Soort
klavervreter
kleine wolfsmelk
paarbladig fonteinkruid
plat fonteinkruid
spiesleeuwenbek
stinkende kamille
veldgerst
boerenzwaluw
gele kwikstaart
graspieper
huiszwaluw
kerkuil
kievit
kneu
oeverzwaluw
patrijs
scholekster
steenuil
veldleeuwerik
wulp
kleine zwaan
torenvalk
rotgans
bunzing
hermelijn
waterspitsmuis
wezel
rugstreeppad
bittervoorn
grote modderkruiper
kleine modderkruiper
kleverige poelslak
kroeskarper

argusvlinder

Leefgebied
Ak,G,M
Ak
Lv,Ak,G
Lv,Ak,G
Ak,M
Ak,M
Ak,G,M
Lv,G,Ak,Az,Dv
G,Ak,Az
Lv,G,Ak,Az
Lv,G,Ak,Az,Dv
Lv,G,Ak,Az,Dv
G,Ak,Az
G,Ak,Az
G,Az,(Ak,Av)
G,Ak,Az
G,Ak,Az
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
G,Ak,Az
G,Ak,Az
Ak,G,
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Ak
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Lv,G,Ak,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Lv,G,Ak
Lv,G,Ak
Lv,Ak,G
Lv,G,Ak,
Lv,G,Ak
Lv,G,Ak
Ak

Ecotoop
D,G,Gr,Be
A,Ar
S
S
A,Ar
A,Ar
G,Gr,Be
Bou
A,Ar,G,Gr
A,Ar,G,Gr
Bou
Bou
A,Ar,G,Gr
R,St,H
P
A,Ar
A
Bou,Br
A,G
A,Ar,G,Gr
A,G
B,Br,H,Bo
G,A
Bo,H,St,R
Bo,H,St,R
S,P
Bo,H,St,R
P,S
S
S
S
S
S
D,Ar,Gr,B
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Doelsoorten Droge dooradering Maasheggen
Soort
akkerleeuwenbek
bleekgele hennepnetel
bolderik
glad biggenkruid
grote leeuwenklauw
klavervreter
korenbloem
korensla
rapunzelklokje
spiesleeuwenbek
stinkende kamille
veldgerst
wilde averuit
wilde ridderspoor
geelgors
grauwe klauwier
grote lijster
ransuil
steenuil
houtduif
zomertortel
braamsluiper
torenvalk
gekraagde roodstaart
ringmus
spotvogel
bunzing
das
hermelijn
ondergrondse woelmuis
waterspitsmuis
wezel
alpenwatersalamander
boomkikker
kamsalamander
poelkikker
vinpootsalamander
sleedoornpage

Leefgebied
Az,Dv,M
Az,Dv,M
Az,Dv,M
Az,M
M
Ak,G,M
Az,Dv,M
Az,Dv,M
G,M
Ak,M
Ak,M
Ak,G,M
G,M
Az,M
Az,Dv,M
M
Dv,M
Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Az,Dv,M
Dv,M
M,Dv
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
M,Dv
Az,Dv,M
Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Az,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Dv,M
Lv,G,Ak,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Dv,M
Dv,M
Dv,M
Dv,M
M
M

Ecotoop
A,Ar,Be
A,Ar,Be
A,Ar
A,Ar,Be
A,Ar,Be
D,G,Gr,Be
A,Ar,Be
A,Ar
D,Gr,G,Be
A,Ar
A,Ar
G,Gr,Be
G,Gr
A,Ar
B,Br,H,St,Bo
Br,H,Bo
B,Br,H,St,Bo
Bou,Br,B
B,Br,H,St,Bo
B,Br,H,St,Bo
H,St,Bo
B,Br,H,Bo
Bou,St,Bo
Bou,H,St
B,Br,H,St,Bo
Bo,H,St,R
Bo,H,St,R,G,Gr,A
Bo,H,St,R
St,H,Bo,R
S,P
Bo,H,St,R
P,S
P,St
P,S
P,S
P,S
St
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Doelsoorten Open graslandschap/Natte dooradering
Soort
paarbladig fonteinkruid
plat fonteinkruid
rapunzelklokje
veldgerst
wilde averuit
boerenzwaluw
gele kwikstaart
graspieper
grutto
huiszwaluw
kerkuil
kievit
kneu
oeverzwaluw
patrijs
roodborsttapuit
slobeend
scholekster
steenuil
veldleeuwerik
watersnip
wulp
kleine zwaan
torenvalk
roek
ruigpootbuizerd
tureluur
bunzing
hermelijn
waterspitsmuis
wezel
rugstreeppad
bittervoorn
grote modderkruiper
kleine modderkruiper
kleverige poelslak
kroeskarper
kamgras

Leefgebied
Lv,Ak,G
Lv,Ak,G
G,M
Ak,G,M
G,M
Lv,G,Ak,Az,Dv
G,Ak,Az
Lv,G,Ak,Az
G,(Az)
Lv,G,Ak,Az,Dv
Lv,G,Ak,Az,Dv
G,Ak,Az
G,Ak,Az
G,Az,(Ak,Av)
G,Ak,Az
G,Az
Lv,G
G,Ak,Az
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
G,Ak,Az
Lv,G
G,Ak,Az
Ak,G,
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Az,Dv,(G)
G
G
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Lv,G,Ak,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Lv,G,Ak
Lv,G,Ak
Lv,Ak,G
Lv,G,Ak,
Lv,G,Ak
Lv,G,Ak
G,M,Dv

Ecotoop
S
S
D,Gr,G,Be
G,Gr,Be
G,Gr
Bou
A,Ar,G,Gr
A,Ar,G,Gr
G
Bou
Bou
A,Ar,G,Gr
R,St,H
P
A,Ar
R
S
A
Bou,Br
A,G
G,S
A,Ar,G,Gr
A,G
B,Br,H,Bo
Bo,Br
G,A
G,S
Bo,H,St,R
Bo,H,St,R
S,P
Bo,H,St,R
P,S
S
S
S
S
S
G,Gr,D
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Droge dooradering vochtig
Soort
akkerleeuwenbek
bleekgele hennepnetel
bolderik
drijvende waterweegbree
kamgras
knolsteenbreek
korenbloem
korensla
slanke sleutelbloem
boerenzwaluw
geelgors
grote lijster
huiszwaluw
kerkuil
ransuil
steenuil
houtduif
zomertortel
braamsluiper
torenvalk
gekraagde roodstaart
ringmus
roek
spotvogel
bunzing
das
hermelijn
ondergrondse woelmuis
waterspitsmuis
wezel
alpenwatersalamander
boomkikker
kamsalamander
poelkikker
vinpootsalamander
bont dikkopje
bruine eikenpage
drijvende waterweegbree
koprus
wijdbloeiende rus
dwergrus
kruipend moerasscherm

Leefgebied
Az,Dv,M
Az,Dv,M
Az,Dv,M
Dv,
G,M,Dv,
Dv,
Az,Dv,M
Az,Dv,M
Dv,
Lv,G,Ak,Az,Dv
Az,Dv,M
Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv
Lv,G,Ak,Az,Dv
Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Az,Dv,M
Dv,M
M,Dv
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
M,Dv,
Az,Dv,M
Az,Dv,(G)
Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Az,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Dv,M
Lv,G,Ak,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Dv,M
Dv,M
Dv,M
Dv,M
M
Dv,M
M,Dv
Dv
Dv
Dv
Dv
Dv

Ecotoop
A,Ar,Be
A,Ar,Be
A,Ar
S,P
G,Gr,D
G,Gr,Be
A,Ar,Be
A,Ar
G,Gr
Bou
B,Br,H,S,Bo
Br,H,Bo
Bou
Bou
B,Br,H,S,Bo
Bou,Br
B,Br,H,S,Bo
B,Br,H,S,Bo
H,S,Bo
B,Br,H,Bo
Bou,St,Bo
Bou,H,St
Bo,Br
B,Br,H,S,Bo
Bo,H,St,R
Bo,H,St,R,G,Gr,A
Bo,H,St,R
St,H,Bo,R
S,P
Bo,H,St,R
P,S
P,St
P,S
P,S
P,S
St,Br,H
St,Bo
S,P
P
S
P
P
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Doelsoorten Natte dooradering laagveen
Soort
krabbescheer
langstengelig fonteinkruid
ongelijkbladig fonteinkruid
paarbladig fonteinkruid
plat fonteinkruid
spits fonteinkruid
boerenzwaluw
graspieper
huiszwaluw
kerkuil
slobeend
steenuil
grutto
watersnip
zwarte stern
torenvalk
spreeuw
bunzing
hermelijn
waterspitsmuis
wezel
rugstreeppad
bittervoorn
grote modderkruiper
kleine modderkruiper
kleverige poelslak
kroeskarper
platte schijfhoren

Leefgebied
Lv
Lv
Lv
Lv,Ak,G
Lv,Ak,G
Lv
Lv,G,Ak,Az,Dv
Lv,G,Ak,Az
Lv,G,Ak,Az,Dv
Lv,G,Ak,Az,Dv
Lv,G
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
G,(Az),(Lv)
Lv,G
Lv
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Lv
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Lv,G,Ak,Dv,M
Lv,G,Ak,Az,Dv,M
Lv,G,Ak
Lv,G,Ak
Lv,Ak,G
Lv,G,Ak,
Lv,G,Ak
Lv,G,Ak
Lv

Ecotoop
S
S
S
S
S
S
Bou
A,Ar,G,Gr
Bou
Bou
S
Bou,Br
G
G,S
S
B,Br,H,Bo
B,Br,H,Bo,G,Bou
Bo,H,St,R
Bo,H,St,R
S,P
Bo,H,St,R
P,S
S
S
S
S
S
S

Legenda

Leefgebieden
Lv
G
Ak
Az
Dv
M

Natte dooradering laagveen
Open graslandschap/Natte dooradering
Open akkerlandschap klei/Natte dooradering
Open akkerlandschap zand
Droge dooradering vochtig
Droge dooradering Maasheggen
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Ecotopen
S
P
A
Ar
G
Gr
D
B
Br
H
St
Bo
Bou
R
Be

Sloot
Poel
Akker
Akkerrand
Grasland
Graslandrand
Dijk
Boom
Bomenrij
Houtwal
Struweelhaag
Bosje
Bouwwerk
Ruigte
Berm

44

