
Bijlage 3 Budgeteisen per financierende gebiedspartij 
 
gebiedspartij criteria uitvoeringsbudget 
Best - aflopende overeenkomsten worden niet verlengd, m.u.v. overeenkomsten tbv. wandelpaden; 

- bestaande landschapselementen komen niet in aanmerking; 
- tot en met 2017 is het beschikbare budget gereserveerd voor de gebieden westelijk van de A2. 

Boxtel* - aflopende overeenkomsten voor bomen(rijen) worden niet verlengd als deze langs wegen zijn gesitueerd; 
- voor nieuwe aanleg geldt een maximum budget van € 52.000,-, waarbij in volgorde van prioriteit budget 

kan worden besteed aan de pakketten: 1) W1 (wandelpad); 2) R4 (akkerrand); 3) pakket L11 (poel); 4) 
pakket L6 (struweelhaag); 5) pakket L10 (hoogstamboomgaard) en 6) overige pakketten;  

- in geval van nieuwe aanleg wordt de aanvraag getoetst aan gemeentelijk beleid (WUBBB); 
- maximum bijdrage per aanvraag is € 15.000,-. 

‘s-Hertogenbosch geen specifieke eisen 

Oirschot - verlenging van aflopende overeenkomsten geldt voor objecten waarbij sprake is van a) een element met 
functieverandering, b) een element met cultuurhistorische waarde (element ouder dan 50 jaar) of c) een 
wandelpad;   

- in geval van nieuwe aanleg geldt dit voor het zuidelijke deel van gemeente (scheidslijn vormt 
Beatrixkanaal). 

- nieuwe overeenkomsten voor bestaande landschapselementen gelden alleen voor cultuurhistorisch 
waardevolle elementen;  

- maximum bijdrage per aanvraag is € 30.000,- 

Schijndel* - beheer van bestaande landschapselementen geldt alleen voor cultuurhistorisch waardevolle elementen; 
- € 25.000,- van het uitvoeringsbudget wordt gereserveerd voor projecten ter versterking van het biotoop 

van de kamsalamander; 
-  in geval van nieuwe aanleg wordt de aanvraag getoetst aan gemeentelijk beleid. 

Sint-
Michielsgestel* 
 

- € 75.000,- van het uitvoeringsbudget wordt gereserveerd voor het project Oude Aadal; 
- beheer van bestaande landschapselementen: alleen in de aandachtsgebieden; voor cultuurhistorisch 

waardevolle elementen ook buiten de aandachtsgebieden. 

Sint-Oedenrode* - voor eventueel benodigde verlengingen van PAL-overeenkomsten wordt €  25.000,- van het totale 
uitvoeringsbudget gereserveerd; 

- bestaande landschapselementen komen niet in aanmerking; 
- in 2015 en 2016 wordt beschikbaar budget alleen ingezet tbv. pakket R4 in de gebieden westelijk van de 

A50. 

Son en Breugel* geen specifieke eisen 

Veghel* - aflopende overeenkomsten worden niet verlengd; dit geldt tevens voor PAL-overeenkomsten; 
- bestaande landschapselementen komen niet in aanmerking voor beheer; 
- aanvragen voor nieuwe projecten worden getoetst aan gemeentelijk beleid. 

Waterschappen - natte EVZ’s (40% waterschap en 60% desbetreffende gemeente) conform kaart ws; 
- natuuroevers (100% waterschap) langs A-watergangen met de functie Natuurvriendelijke Oever (NVO) 

conform kaart ws en langs B-watergangen die in de zomermaanden watervoerend zijn; 
- poelen (50% waterschap) in beekdallandschap en in 250 meter zone langs natte EVZ; 
- EVZ’s en NVO’s waarvoor is vastgelegd dat ze duurzaam in stand blijven; 
- natte EVZ’s en NVO’s hebben buiten de Groen-Blauwe mantel hetzelfde maximale budget als binnen de 

Groen-Blauwe mantel; 
- waterschap De Dommel: randen (50% waterschap) langs watergangen die in de zomer watervoerend zijn; 
alle maatregelen die betrekking hebben op het waterschapsbudget worden vooraf besproken met het 
waterschap. 

Algemeen 
- voor alle partijen, voor zover van toepassing, geldt dat een deel van het budget wordt gereserveerd voor de verlenging van 

overeenkomsten die gesloten zijn in het 2e gebiedscontract, tenzij betreffende overeenkomsten worden ondergebracht bij SNL 
en tenzij de gebiedspartij verlenging uitsluit; 

- voor de gemeenten (*) waarin eerder PAL-overeenkomsten zijn afgesloten, geldt in principe dat budget wordt gereserveerd 
voor de verlenging van deze overeenkomsten, voor zover van toepassing, tenzij deze overeenkomsten via een andere weg 
kunnen worden gefinancierd en tenzij de gebiedspartij verlenging uitsluit; 

- overeenkomsten t.b.v. beheer van bestaande stikawaardige elementen kunnen in het hele buitengebied (agrarisch gebied 
buiten EHS en buiten bebouwde kom, e.d.) worden afgesloten, tenzij hierboven anders vermeld;  

- in november van elk jaar kunnen de partijen de prioriteiten aanpassen conform Art. 4.2.; 
- cultuurhistorisch waardevolle elementen: elementen die voor 1950 zijn aangelegd.  

 


