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Samen investeren in groen

Natuur is belangrijk voor Brabant. Het zorgt 
voor rust en ontspanning, is goed voor onze 
gezondheid en zorgt voor een aantrekkelijk 
woon- en leefklimaat. Maar de natuur staat 
onder druk. Daarom investeren we als provin-
cie ook flink in behoud en herstel van natuur 
en biodiversiteit. En dat kunt u ook doen. De 
provincie heeft vervolgens verschillende rege-
lingen om u daarbij te ondersteunen en uw 
groene ideeën te realiseren. De verschillende 
provinciale regelingen staan allemaal in deze 
gids opgenomen.

In deze Inspiratiegids Groene Regelingen kunt u 
zich laten inspireren door andere voorbeelden 
en kijken welke subsidieregeling bij uw idee 
past. Het laat zien dat er veel mogelijkheden 
zijn om biodiversiteit te versterken en natuur te 
ontwikkelen. Van groot tot klein. Wij investeren 
in de Brabantse natuur, maar we hopen dat u 
dat ook wilt doen en daar willen we u graag 
een handje bij helpen.

Elies Lemkes-Straver
Gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur

NB - Deze inspiratiegids biedt een handreiking voor geïnteresseerden maar kent geen rechtsgel-
digheid. De wereld verandert en regelingen veranderen net zo snel mee. Op de voorpagina ziet u 
wanneer deze gids is opgesteld. De meest actuele en rechtsgeldige informatie over de subsidierege-
lingen vindt u op de website van de betreffende regeling.
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Welke subsidie is voor mij van toepassing?

Aanleg

Beheer

Project-
subsidie

Natuurnetwerk 
Brabant (NNB) en 
agrarisch percelen 
grenzend aan 
NNB

Agrarisch perceel

Erf

Binnen 
Natuurnetwerk 
Brabant (NNB)

Agrarisch perceel

Natuurnetwerk Brabant (NNB) p.8

Ondernemend Natuurnetwerk  p.10
Brabant (ONNB)

Ecologische verbindingszones p.9
(evz’s)

Stimuleringsregeling landschap p.6

Regeling Rood-voor-Groen p.18
(landgoedontwikkeling)

Aanleg landschaps elementen  p.12
en herstel cultuurhistorisch 
landschapselement

ErvenPlus p.17

Subsidiestelsel  p.16
natuur- en landschapsbeheer

Agrarisch natuur- en  p.15
landschapsbeheer

Stimuleringsregeling landschap p.6

Subsidie biodiversiteit p.14
en leefgebieden

Subsidie Leefgebied van de bij p.13

Natuurinclusieve landbouw p.19
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De stimuleringsregeling Landschap is de opvolger van de Subsidieregeling Groen Blauw
Stimuleringskader Noord-Brabant, beter bekend als het STIKA. 
Het is een regeling om landschapsbeheer door boeren en particuliere grondeigenaren te stimuleren. 
Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van land-
schapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoet-
koming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.
In de Stimuleringsregeling Landschap werken provincie, gemeenten en waterschappen samen 
en zorgen gezamenlijk voor de financiele middelen.  De gemeente of het waterschap heeft 
bepaald waar ze welke doelen met het landschapsbeheer wil bereiken. Een thema kan zijn: 
Landschapsontwikkeling, Beleving, Boerenlandvogels en bijen, Cultuurhistorie of Klimaatadaptatie.

Criteria voor deelname
• U heeft grond in het buitengebied buiten het erf met een agrarische of natuurbestemming;
• Uw grond ligt buiten het Natuurnetwerk Brabant en stedelijk gebied;
• U heeft geen wettelijke verplichting om natuur aan te leggen;
• U wilt iets doen dat past binnen de openstellingscriteria in uw gemeente.

Subsidiemogelijkheden
Uw gemeente heeft thema’s en gebieden bepaald waarvoor u subsidie kunt aanvragen (zie deze 
link). In veel gemeenten zijn subsidiemogelijkheden voor aanleg landschapselementen zoals houtsin-
gels en poelen, aanleg bloemrijke randen en aanleg wandelpaden over boerenland.

Meer informatie en aanvragen
Voor meer informatie klik hier of stuur een mail naar Linda de Haas van het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer (ldehaas@brabantslandschap.nl). 

1. Stimuleringsregeling Landschap

Stimuleringsregeling Landschap
Subsidie mogelijk voor:

 Inrichting

 Beheer

 Gedeeltelijk perceel

 Geheel perceel

 Grondwaardedaling
 
Indicatie subsidiebedrag: subsidies variëren van 1.000 tot 25.000 euro.
Aan te vragen door: agrariërs

Aanleg en beheer lijnvormige groene elementen (houtsingel, bomenrij, ...) blauwe elemen-
ten (poel, natuurvriendelijke oever, ...) en bloemrijke randen. Vergoeding voor gederfde 
inkomsten of grondwaardedaling (alleen voor agrarische gronden).

https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=faaf696b53e64b73901e3c3905e91804
https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=faaf696b53e64b73901e3c3905e91804
https://www.brabant.nl/Applicaties/Producten/Stimuleringsregeling_landschap_Noord_Brabant_subsidie_20071
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Voorbeeldproject 
Onderstaande inrichtingsschets is een voobeeldproject dat een goed beeld geeft van de verschil-
lende mogelijkheden binnen het Groen Blauw Stimuleringskader.

Project:      Wandelpad Schansweg Wijst
Opdrachtgever: RK Parochie Sint Petrus
Versie:      Conc 1.
Coördinaten:   X 168267.016
          Y 408747.778
Datum:      04-10-2018
Formaat:     A3
Schaal:      1:1000
Getekend:    SE

Locatie overzicht schaal 1:20.000

W1, Wandelpad over boerenland

W1, wandelpad over boerenland
Lengte: 280m 
Breedte: 3m
Oppervlakte: 840m²

Legenda

Visgraat poortje icm 
informatiebord

Parkeerplaats Schansweg

G1, botanische weiderand
Lengte: 280m 
Breedte: 3m
Oppervlakte: 840m²

L9, rij knotbomen
Lengte: 130m 
Breedte: 3m
Oppervlakte: 390m²

L9A Knotwilgen
B-watergang zonder 
beschermingszone

R1 Bloemrijke rand

Nr. Pakketcode Lengte Breedte Oppervl. Stuks
BE1 W1 280 3 840 m² n.v.t.
BE2 L9A 130 3 390 m² 17
BE3 R1 280 3 840 m² n.v.t.

Legenda

L12, poel en klein 
historisch water
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Het NNB is een netwerk van grote en kleine Brabantse natuurgebieden. Het NNB is nog niet com-
pleet; er moeten nog duizenden hectares nieuwe natuur ontwikkeld worden. 
Het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) ondersteunt particulieren, ondernemers, natuurorganisaties 
en overheden bij het realiseren van het NNB met geld, grond en kennis. Grondeigenaren en grond-
gebruikers komen hiervoor in aanmerking.

Criteria voor deelname
• De locatie moet in het provinciale Natuurbeheerplan binnen het provinciaal of rijks NNB liggen 

of direct aansluitend daaraan. 
• Aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin de omvorming naar natuur wordt 

onderbouwd en waaraan een begroting is toegevoegd.

Subsidiemogelijkheden
Een GOB-subsidie voor realisatie van NNB bestaat uit twee elementen: een vergoeding voor verwer-
ving of afwaardering van de grond en een vergoeding voor de inrichting hiervan. Het uitgekeerde 
subsidiebedrag is afhankelijk van de grootte van het perceel, de locatie (provinciaal of rijks NNB) 
en het te realiseren natuurbeheertype.

Meer informatie en aanvragen
De werkeenheid Natuurnetwerk Brabant adviseert initiatiefnemers over de opzet van projecten en 
ondersteunt bij het opstellen van subsidieaanvragen voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De 
werkeenheid is te bereiken via e-mail: werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl of telefonisch: 
06-18 30 30 65. Voor meer informatie zie de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, klik 
hier. 

2. Natuurnetwerk Brabant (NNB)

Natuurnetwerk Brabant (NNB) 
Subsidie mogelijk voor:

 Inrichting

 Beheer

 Gedeeltelijk perceel

 Geheel perceel

 Grondwaardedaling
 
Indicatie subsidiebedrag:
Subsidiebedrag wordt bepaald op basis van taxatie grond en voor inrichting gelden vast-
gestelde normbedragen.
Aan te vragen door: particulieren & agrariërs

https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/ik-wil-subsidie-aanvragen
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/ik-wil-subsidie-aanvragen
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/ik-wil-subsidie-aanvragen
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Evz’s hebben als doel om bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden te verbinden. Ze func-
tioneren als trekroutes en als (tijdelijke) leef- en voortplantingsgebieden. Daarmee zijn ze essentieel 
voor het behoud van de Brabantse natuur. 
Het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) ondersteunt initiatiefnemers bij het realiseren van evz’s met 
geld, grond en kennis. Grondeigenaren en grondgebruikers komen hiervoor in aanmerking.

Criteria voor deelname
• De locatie moet in het provinciale Natuurbeheerplan als evz begrensd zijn en nog niet als evz 

gerealiseerd zijn. 
• Aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin de omvorming naar ecologische 

verbindingszone wordt onderbouwd en waaraan een begroting is toegevoegd.

Subsidiemogelijkheden
Een GOB-subsidie bestaat uit twee elementen: een vergoeding voor verwerving of afwaardering van 
de grond en een vergoeding voor de inrichting hiervan. Het uitgekeerde subsidiebedrag is afhanke-
lijk van de grootte van de evz en de gekozen inrichting. 

Meer informatie en aanvragen
De werkeenheid Natuurnetwerk Brabant adviseert initiatiefnemers over de opzet van projecten en 
ondersteunt bij het opstellen van subsidieaanvragen voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De 
werkeenheid is te bereiken via e-mail: werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl of telefonisch: 
06-18 30 30 65. Voor meer informatie, klik hier. 

3. Ecologische verbindingszones (evz’s)

Ecologische verbindingszones (evz’s) 
Subsidie mogelijk voor:

 Inrichting

 Beheer

 Gedeeltelijk perceel

 Geheel perceel

 Grondwaardedaling
 
Indicatie subsidiebedrag:
Subsidiebedrag wordt bepaald op basis van taxatie grond en voor inrichting geldt een 
vastgesteld normbedrag.
Aan te vragen door: particulieren, agrariërs, gemeenten en waterschappen.

https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/ik-wil-subsidie-aanvragen


Inspiratiegids Groene Regelingen | Ecologische verbindingszones (evz’s) | Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB)  |  September 202010/24

Nieuwe natuur aanleggen in combinatie met een duurzaam verdienmodel kan aantrekkelijk zijn 
voor ondernemers. Daarvoor is het concept ONNB ontwikkeld. Het ONNB is niet alleen interes-
sant voor agrariërs, maar ook voor bijvoorbeeld recreatiebedrijven, particuliere grondeigenaren en 
innovatieve ondernemers met vernieuwende ideeën over hoe natuur gecombineerd kan worden met 
een economisch verdienmodel. Grond blijft in het bestemmingsplan bestempeld als agrarisch, maar 
met kwalitatieve verplichting. Het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) ondersteunt initiatiefnemers 
bij het realiseren van ONNB met geld, grond en kennis. Grondeigenaren en grondgebruikers komen 
hiervoor in aanmerking.

Criteria voor deelname
• De locatie moet in het provinciale Natuurbeheerplan binnen het provinciaal of rijks NNB liggen 

of direct aansluitend daaraan. 
• Er mag geen gebruik gemaakt worden van drijfmest, kunstmest of bestrijdingsmiddelen
• Werkt mee aan hydrologische maatregelen die in de omgeving worden genomen om    
 natuurdoelen of wijstherstel te realiseren of om te kunnen voldoen aan Natura2000 en de   
 Kaderrichtlijn Water
• Aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin wordt onderbouwd hoe het project 
 bijdraagt aan de ontwikkeling van biodiversiteit en waaraan een begroting is toegevoegd. 
 Ook moet in het projectplan uitgewerkt worden wat het verdienmodel is waarmee de    
 natuurwaarden in stand gehouden worden. Er kan bij ONNB namelijk geen gebruik gemaakt   
 worden van beheersubsidies. 

Subsidiemogelijkheden
Een GOB-subsidie voor realisatie van ONNB bestaat uit twee elementen: een vergoeding voor 
verwerving of afwaardering van de grond en een vergoeding voor de inrichting hiervan. Het uitge-
keerde subsidiebedrag is afhankelijk van de grootte van het perceel en de gekozen inrichting.

Meer informatie en aanvragen
De werkeenheid Natuurnetwerk Brabant adviseert initiatiefnemers over de opzet van projecten en
ondersteunt bij het opstellen van subsidieaanvragen voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant.
De werkeenheid is te bereiken via e-mail: werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl of telefonisch: 
06-18 30 30 65. Voor meer informatie zie de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, klik 
hier. 

4. Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB)

https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/ik-wil-subsidie-aanvragen
mailto:werkeenheidnatuurnetwerk%40brabant.nl?subject=
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen/ondernemend-natuurnetwerk
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen/ondernemend-natuurnetwerk
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Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB) 
Subsidie mogelijk voor:

 Inrichting

 Beheer

 Gedeeltelijk perceel

 Geheel perceel

 Grondwaardedaling
 
Indicatie subsidiebedrag:
Geen minimale of maximale subsidiehoogte 
Aan te vragen door: particulieren, agrariërs, gemeenten en natuurorganisaties
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Paragraaf 3 van de Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant is bedoeld voor de aanleg van land-
schapselementen zoals beplanting,  amfibiëenpoelen en natuurvriendelijke oevers in gebieden met 
een natuur- of agrarische bestemming. Ook voor het herstel van een cultuurhistorisch landschapsele-
ment kan subsidie worden aangevraagd. 

Criteria voor deelname
• Het project wordt uitgevoerd op gronden met een natuur- of agrarische bestemming.
• Het project is gelegen buiten het Natuur Netwerk Brabant (NNB), stedelijk gebied en erf.
• U legt nieuwe landschapselementen aan die minimaal 10 meter buiten het agrarisch bouwvlak 

of bestemmingsvlak wonen liggen.

Subsidiemogelijkheden
Subsidiehoogte is minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000 voor particulieren. Voor privaatrech-
telijke rechtspersonen is het subsidie-percentage 80% en het  maximum subsidiebedrag €75.000. 
Voor publiekrechtelijke rechtspersonen is het subsidiepercentage 50% en geldt ook een maximum 
subsidiebedrag van €75.000. Voor particulieren geldt dat 80% van de kosten subsidiabel zijn. Bij 
gemeenten en waterschappen is dit 50%.

Meer informatie en aanvragen
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer via 
0411 - 66 40 10. Zij kunnen u adviseren bij het opstellen van de subsidieaanvraag. Voor meer 
informatie omtrent deze subsidieregeling, zoals openstelling en voorwaarden voor subsidie, zie de 
website van de provincie, klik hier. 

5. Aanleg landschapselementen en herstel 
cultuurhistorisch landschapselement

Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant 
Subsidie mogelijk voor:

 Inrichting

 Beheer

 Gedeeltelijk perceel

 Geheel perceel

 Grondwaardedaling
 
Indicatie subsidiebedrag:
€ 1.000 - 10.000 voor particulieren
€ 1.000 - 75.000 voor overheden en rechtspersonen

Aan te vragen door: particulieren, agrariërs, gemeenten, waterschappen en 
rechtspersonen.

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__aanleg_landschapselement_en_herstel_cultuurhistorisch_landschapselement_subsidie_12445
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Deze regeling is specifiek gericht op het verbeteren van het leefgebied van de bij. Een onderdeel 
van de regeling is bedoeld voor maatregelen op agrarische percelen welke het leefgebied van de 
bij verbeteren. 

Criteria voor deelname
• Voor agrarische percelen moet het gaan om maatregelen die niet alleen bijdragen aan het 

leefgebied van de bij, maar die ook op termijn bedrijfseconomisch rendabel zijn. 
• Er moet sprake zijn van een agrarische bestemming op de gronden. 
• De aanvraag moet onderbouwd worden in een projectplan.

Subsidiemogelijkheden
Voor de verwezenlijking van agromilieuklimaatdoelstellingen door middel van het verbeteren van het 
leefgebied van bijen op percelen met een agrarische bestemming is het beschikbare budget in 2020 
€250.000. Het maximale subsidiebedrag is €24.999.

Meer informatie en aanvragen
U kunt een aanvraag indienen tot en met 14 oktober 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond 
bereikt is. U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Voor meer 
informatie omtrent deze subsidieregeling, zoals openstelling en voorwaarden voor subsidie, zie de 
website van de provincie, klik hier. 

6. Subsidie Leefgebied van de bij

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__leefgebied_van_de_bij_subsidie_13022
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Meer dan 1000 planten en dieren in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefge-
bied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Daarom neemt de provincie maatregelen voor het 
behoud en herstel van de biodiversiteit in de leefgebieden van bedreigde soorten. 

Een aantal plant- en diersoorten staat op het punt uit Noord-Brabant te verdwijnen waaronder bij-
voorbeeld de knoflookpad. Ook grutto’s en kieviten hebben het niet gemakkelijk. Planten en dieren 
komen niet overal voor, maar zijn gebonden aan specifieke leefomstandigheden. Door verbeteren 
van de kwaliteit van hun leefgebieden en herstel van bestaande natuurgebieden wordt uitsterven 
voorkomen. Bepaalde soorten keren hierdoor ook terug.

Meer informatie en aanvragen
Voor meer informatie omtrent deze subsidieregeling, zoals openstelling en voorwaarden voor subsi-
die, zie de website van de provincie, klik hier.

7. Subsidie biodiversiteit en leefgebieden

https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuur/biodiversiteit/biodiversiteit-en-leefgebieden
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Dit subsidiestelsel richt zich op het toepassen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar waar 
dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan weide- en akkervogelbeheer. Er worden vanuit deze regeling geen afspraken 
gemaakt met individuele grondbezitters, maar met agrarische collectieven. Deze collectieven sluiten 
op hun beurt contracten met u als mogelijke deelnemer en zijn aanspreekpunt en verantwoordelijk 
voor de betalingen, controles en beheermonitoring.

Subsidiemogelijkheden
Via deze regeling kan subsidie verkregen worden voor beheer van natuur- en landschapselementen. 
Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van normbedragen en bestaat uit een vergoeding voor 
de eventuele opbrengstenderving van de grond en voor de kosten van beheermaatregelen die daar 
uitgevoerd worden. 

Meer informatie en aanvragen 
De regeling wordt uitgevoerd door de vier agrarische collectieven in Noord-Brabant. Voor meer 
informatie over de mogelijkheden en een gericht advies, kunt u contact opnemen met een van de 
vier agrarische collectieven van uw eigen regio. Voor meer informatie, klik hier.

8. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
Subsidie mogelijk voor:

 Inrichting

 Beheer

 Gedeeltelijk perceel

 Geheel perceel

 Grondwaardedaling
 
Indicatie subsidiebedrag:
Subsidie wordt bepaald op door collectieven vastgestelde tarieven voor beheer.
Aan te vragen door: grondeigenaren kunnen via agrarisch collectief subsidie aanvragen.

https://anbbrabant.nl/aanmelden-als-belangstellende/
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Deze regeling is gericht op het beheren van natuur binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB). 
Binnen de regeling kan subsidie verkregen worden voor het beheer van bestaande natuur- en land-
schapselementen. Ook subsidie voor begrazing, monitoring en het recreatief toegankelijk maken en 
houden van een natuurterrein is mogelijk binnen deze regeling. 

Criteria voor deelname
• Alleen beheerders met een certificaat natuurbeheer komen in aanmerking voor deze subsidie.
• Een aanvraag omvat minimaal 200 hectare. Een oppervlakte onder deze grens kan alleen via 

een natuurcollectief een subsidie aanvragen. Individuen kunnen zich eenvoudig aansluiten bij 
een collectief.

Meer informatie en aanvragen
Voor meer informatie, neem contact op met Natuurcollectief Brabant. Klik hier.   
Of neem contact op met Bosgroep Zuid Nederland. Klik hier.

9. Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL)
Subsidie mogelijk voor:

 Inrichting

 Beheer

 Gedeeltelijk perceel

 Geheel perceel

 Grondwaardedaling
 
Indicatie subsidiebedrag:
Vergoeding voor beheer op basis van vastgestelde normbedragen voor diverse 
beheertypen.
Aan te vragen door: beheerders met certificaat natuurbeheer

http://www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-brabant/
https://bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland/
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De maatregelen binnen project ErvenPlus verhogen de biodiversiteit op erven van particulieren en 
(agrarische) ondernemers in het buitengebied van de provincie Noord-Brabant. Het project is gericht 
op het versterken van het leefgebied van  erfbewonende soorten, zoals steenuil, boerenzwaluw en 
huismus. 

Welke maatregelen worden aangeboden?
Elke deelnemer ontvangt kosteloos:
• een advies over de aanwezige natuurwaarden op het erf
• een erfscan
• een erfplan op maat
• soortgerichte maatregelen zoals nestkasten 
• streekeigen beplanting
• een beheeradvies over de bestaande en nieuwe erfbeplanting

Criteria voor deelname
• U woont in één van de deelnemende gemeenten
• Het erf ligt buiten de bebouwde kom

Meer informatie en aanvragen 
Voor meer informatie, klik hier voor de website van Brabants Landschap.

10. ErvenPlus

ErvenPlus 
Subsidie mogelijk voor:

 Inrichting

 Beheer

 Gedeeltelijk perceel

 Geheel perceel

 Grondwaardedaling
 
Indicatie subsidiebedrag:
€1.100,-
Aan te vragen door: particulieren & agrariërs

https://www.brabantslandschap.nl/ervenplus
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In de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant is een regeling opgenomen waarmee het 
mogelijk is één of meerdere bouwtitel(s) te verkrijgen in ruil voor de realisatie van een landgoed met 
een omvang van ten minste 10 hectare. Er is in deze regeling geen sprake van een subsidie, maar 
het verkrijgen van bouwtitels in ruil voor de realisatie van nieuwe natuur. Via een bestemmingsplan-
procedure wordt dit juridisch verankerd.  

Criteria voor deelname
• Omvang van het landgoed is ten minste 10 hectare. 
• Binnen het landgoed kunnen woningen opgericht worden van ten minste 750 m³ inhoud, waar-

bij per 1500 m³ woongebouw ten minste 5 hectare landgoed aangewezen moet worden, waar-
van ten minste 2,5 hectare uit nieuwe natuur bestaat. 

• Er worden op het landgoed voorzieningen getroffen voor extensieve recreatie (bijvoorbeeld 
wandelen). 

Meer informatie en aanvragen
Er dient een bestemmingsplanherziening voorbereid te worden om de realisatie van een landgoed 
mogelijk te maken. Voor meer informatie, zie de website van de provincie. Klik hier.

11. Regeling Rood-voor-Groen (landgoedontwikkeling)

https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/landschap/nieuwe-landgoederen
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Bent u een Brabantse veehouder en wilt u doorontwikkelen naar natuurinclusief ondernemen? Dan is 
dit het goede moment. Coaches met ruime ervaring in de agrarische sector helpen u met het maken 
van een ontwikkelplan.

Criteria voor deelname
• U bent een veehouder in Noord-Brabant.
• Uw bedrijfsgronden liggen voor meer dan 50% buiten het NNB.
• U heeft een economisch haalbaar plan met aantoonbaar voordeel voor biodiversiteit, bodem, 

water en landschap.

Subsidiemogelijkheden
Een ervaren coach kan u helpen bij het maken van keuzes en het opstellen van uw eigen ontwik-
kelplan. Hierin geeft u op hoofdlijn aan hoe u uw natuurinclusieve bedrijfsvoering gaat invullen en 
wat het verdienmodel is. Voor het verder uitwerken van het doorontwikkelplan tot een businessplan 
kunt u subsidie aanvragen. Er is € 10.000 per ondernemer beschikbaar voor het opstellen van dit 
businessplan.

Met een goed businessplan kunt u ook gebruikmaken van d egrondregeling voor natuurinclusieve 
landbouw. Hierbij koopt de provincie Noord-Brabant een deel van uw grond en verpacht deze 
grond vervolgens aan u terug tegen een gereduceerde pachtprijs. Voorwaarde is wel dat deze 
grond natuurinclusief wordt gebruikt. De opbrangst van de verkoop moet ook ten goede komen aan 
de natuurinclusieve bedrijfsvoering. De erfpacht duurt minimaal 26 jaar en geeft u de gelegenheid 
om de investeringen terug te verdienen en geld te reserveren om de gronden terug te kopen, indien 
wenselijk.

Meer informatie en aanvragen 
Voor meer informatie omtrent deze subsidieregeling, zie de website van de provincie. 
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met een coach in uw regio. Deze is te vinden via de 
website, klik hier.

12. Natuurinclusieve landbouw

https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/boeren-met-natuur/natuurinclusieve-landbouw
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13. Naslagwerk

Natuurnetwerk Brabant (NNB)

Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB)

Ecologische verbindingszones  (evz’s)

Stimuleringsregeling landschap

Regeling Rood-voor-Groen (landgoedontwikkeling)

Aanleg landschapselementen en herstel cultuurhistorisch landschapselement

ErvenPlus

Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

• https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen/
ondernemend-natuurnetwerk

• https://www.brabant.nl/applicaties/producten/
stimuleringsregeling_landschap_noord_brabant_subsidie_20071

• https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/landschap/nieuwe-landgoederen

• https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__aanleg_landschapselement_en_her-
stel_cultuurhistorisch_landschapselement_subsidie_12445

• https://www.brabantslandschap.nl/ervenplus

• https://www.brabant.nl/Applicaties/Producten/Natuur_en_landschapsbeheer_subsidie_14800
• https://bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland/
• http://www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-brabant/

• https://anbbrabant.nl/
• https://anbbrabant.nl/aanmelden-als-belangstellende/

Subsidie biodiversiteit en leefgebieden

• https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuur/biodiversiteit/
biodiversiteit-en-leefgebieden

• https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/ik-wil-subsidie-aanvragen

https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen/ondernemend-natuurnetwerk
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen/ondernemend-natuurnetwerk
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/stimuleringsregeling_landschap_noord_brabant_subsidie_20071
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/stimuleringsregeling_landschap_noord_brabant_subsidie_20071
https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/landschap/nieuwe-landgoederen
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__aanleg_landschapselement_en_herstel_cultuurhistorisch_landschapselement_subsidie_12445
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__aanleg_landschapselement_en_herstel_cultuurhistorisch_landschapselement_subsidie_12445
https://www.brabantslandschap.nl/ervenplus
https://www.brabant.nl/Applicaties/Producten/Natuur_en_landschapsbeheer_subsidie_14800
https://bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland/
http://www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-brabant/
https://anbbrabant.nl/
https://anbbrabant.nl/aanmelden-als-belangstellende/
https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuur/biodiversiteit/biodiversiteit-en-leefgebieden
https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuur/biodiversiteit/biodiversiteit-en-leefgebieden
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/ik-wil-subsidie-aanvragen
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Subsidie Leefgebied van de bij

• https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__leefgebied_van_de_bij_subsidie_13022

Natuurinclusieve landbouw

• https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/boeren-met-natuur/
natuurinclusieve-landbouw

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__leefgebied_van_de_bij_subsidie_13022
https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/boeren-met-natuur/natuurinclusieve-landbouw
https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/boeren-met-natuur/natuurinclusieve-landbouw
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