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Beleidsactualisatie BrllG
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 1 december 2017
Overwegende dat:
® in april 2012 SER Brabant het advies "Economie en Natuur, samen slimmer investeren
(Brabantse Green Deal)" heeft uitgebracht, dat stelt dat natuur en landschap niet langer
worden gezien als kostenpost, maar als een meerwaarde voor de regionale economische
concurrentiepositie;
® dit advies door de Universiteit van Tilburg wetenschappelijk ondersteund wordt met een
onderzoek van Telos d.d. 18 februari 2012;
®
®

®
®

®

in het Bestuursakkoord 2015 - 2019 duidelijk vermeld staat dat het beleidsveld ecologie
steviger verbonden wordt met economie en vrijetijdseconomie;
van de C 41 mio, die vanuit het bestuursakkoord geoormerkt zijn voor investeringen in de
ecologische structuurversterking, in de periode van 2019 tot en met 2022 C 6 mio voor het
deelprogramma Natuur S*. Samenleving bestemd zijn;
het voornoemde bedrag ad C 6 mio gelijkwaardig verdeeld wordt in C 3 mio voor Natuur 8t
Maatschappij en C 3 mio voor Natuur 8t Economie;
per 1 januari 2017 het subsidiepercentage voor de droge (delen van) ecologische
verbindingszones (EVZ's) tijdelijk opgehoogd is van 501*6 naar 75% met als gevolg dat het
afgelopen jaar een stijging in het aantal subsidieaanvragen voor EVZ's te zien is; en
op soortgelijke wijze als met de pilot droge EVZ's de provincie eveneens succesvol kan zijn
het niet-agrarische bedrijfsleven er toe over te laten gaan bij te dragen aan
natuurontwikkeling in Brabant,

Vragen het college:
Om het deelprogramma Natuur 8t Economie een extra impuls te geven door:
1. de bestaande subsidieregeling "Natuur Noord-Brabant", specifiek "Ondernemen voor Natuur",
gedurende twee jaar te verhogen tot ISVo1 tot een maximum van C 75.000 en daarna te
evalueren of deze verhoging tot extra aanvragen heeft geleid;
2. het GOB opdracht te geven om bij het Brabantse bedrijfsleven onderzoek te doen naar andere
mogelijkheden waarop zij nieuwe natuur willen realiseren en hierover uiterlijk bij de
Perspectiefnota 2018 met een concreet statenvoorstel voor de uitvoering en financiering te
komen,
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Art. 5.11 lid 1 en lid 2 van de "Subsidieregeling natuur Noord-Brabant'
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