
PAS en zelfrealisatie
Hoe kan ik zelf natuur realiseren  
op mijn grond met PAS-bestemming?

Een deel van de gronden waar deze maat regelen nodig 
zijn, zijn uw eigendom. Wij kijken graag samen met u hoe 
deze maatregelen op uw grond het beste kunnen worden 
uitgevoerd. Eén van de mogelijkheden is om dit zelf te 
doen. Dit heet "zelfrealisatie" of particulier natuur beheer. 
Deze flyer maakt duidelijk hoe deze optie werkt.  
Een overzicht van alle mogelijkheden vindt u in de folder 
'PAS en grondbezit'.

Om gezonde natuur te behouden, 
dienen we ook in Brabant stikstof
uitstoot terug te dringen. Hiervoor  
is op 1 juli 2015 het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) in werking 
getreden. Onderdeel daarvan is het 
uitvoeren van herstelmaatregelen 
voor de natuur.
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HOE WERKT HET PROCES  
VAN ZELFREALISATIE?

Verkenningsfase
U geeft in het gesprek met de uitvoerende organisatie aan 
de mogelijkheid van zelfrealisatie te willen onderzoeken. 
Dit leidt tot de volgende acties:

Samen met de uitvoerende 
organisatie werkt u een 
inrichtingsplan uit.

Twee onafhankelijke 
taxateurs bepalen de 
waarde van de grond(en)

Op het moment dat de getaxeerde waarde (inclusief  
begroting) gereed is, heeft u een gedetailleerd voorstel  
en kunt u een besluit nemen of u een formele aanvraag  
tot zelfrealisatie wilt indienen.

Subsidie aanvraag
U vraagt subsidie aan bij het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant (GOB), de 
uitvoerende organisatie helpt u daarbij

Opstellen concept akte door notaris

Aktepassering bij notaris

Beoordeling aanvraag
Het GOB beoordeelt de aanvraag

Reactie op aanvraag: beschikking
Het GOB stuurt u een formeel besluit over 
de aanvraag

De provincie vergoedt de taxatiekosten en advieskosten 
voor het inrichtingsplan. Bespreek de exacte voorwaarden 
met uw contactpersoon van de uitvoerende organisatie.

WAT GEBEURT ER BIJ DE NOTARIS?
De notaris zal een akte opmaken waarin de afspraak 
wordt vastgelegd dat de betreffende grond als natuur  
in stand blijft (een zogeheten kwalitatieve verplichting).  
Bij het passeren van de akte krijgt u de afwaardering  
en eventuele inrichtingssubsidie uitgekeerd. 

BEHEER
Als eigenaar van natuurgrond bent u verantwoordelijk voor 
het beheer van de grond. U kunt hiervoor subsidie aanvragen 
op grond van de subsidieregeling Natuur- en Landschaps-
beheer (SNL). Kijk voor meer informatie over deze subsidie 
op www.brabant.nl/SNL

VRAGEN?
Neem dan contact op met

Realisatiefase
Besluit u voor zelfrealisatie te gaan, dan gelden de 
volgende stappen:

GOB
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) ondersteunt 
op financiële wijze de realisatie van het Natuurnetwerk 
Brabant (NNB). Kijk voor meer informatie op  
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl

ALS IK KIES VOOR ZELFREALISATIE, 
WAT MOET IK DAN DOEN?
Als u kiest voor de optie zelfrealisatie gaat u zelf de 
inrichting van het gebied op basis van de vastgestelde 
inrichtings- en bestemmingsplannen uitvoeren. De exacte 
invulling bepaalt u met de deskundigen van de organisatie 
die in het gebied aan de slag gaat met natuurherstel-
maatregelen. Soms is dat de provincie Noord-Brabant, in 
andere gevallen een waterschap (Aa en Maas, De Dommel) 
of een terreinbeherende organisatie (Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeer, Brabants Landschap). 

Als u kiest voor zelfrealisatie, krijgt uw grond een natuur-
bestemming en wordt deze hierdoor minder waard. U kunt 
een vergoeding ontvangen voor de waardevermindering 
als gevolg van deze (planologische) wijziging en voor  
het inhuren van een adviseur. De te vergoede waarde-
vermindering is in de meeste gevallen gebaseerd op de 
marktwaarde. In veel gevallen zijn de kosten voor inrichting 
voor de uitvoerende organisatie en niet voor u. Als u de 
herstelmaatregelen zelf uitvoert, ontvangt u hiervoor een 
vergoeding in de vorm van een inrichtingssubsidie.

MEER INFORMATIE 
over mogelijke natuurtypen vindt u op:
www.bit.ly/natuurtypen


