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Kennisnemen van 
Het college heeft besloten in te stemmen met de tekst van het bidbook behorende bij  het 
Natuurbod regio Hart van Brabant. Dit bidbook zal door de Regio hart van Brabant op 1 maart 
worden aangeboden aan de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). 
 
Inleiding 
Als vervolg op het natuurbod van de vijf grootste Brabantse steden heeft de regio Hart van Brabant 
samen met de waterschappen het initiatief opgepakt om gezamenlijk een bod te doen voor het 
realiseren van het Natuurnetwerk in de regio. Vorig jaar heeft het regionale Poho ROV ingestemd 
met een concept-bod, dat in overleg met de regio-gemeenten en betrokken waterschappen is 
uitgewerkt in een bidboek. 
 
Informatie 
1. Voor de gemeente Goirle zitten er concrete opgaven in het Natuurbod 
Regio Hart van Brabant in partnerschap met de waterschappen biedt de provincie Noord-Brabant en 
het GOB aan om te helpen bij het realiseren van het Natuurnetwerk vóór 2027. We streven ernaar 
om samen de volgende doelen te realiseren:  

• 100 Hectare nieuwe natuur en 8 faunapassages in regionaal verband  

• 20 Kilometer evz in sub-regionaal verband  

• 44 Kilometer beekherstel en 29 vispassages in waterschapsverband 

• Lokale realisatie aanjagen en bij knelpunten onderzoeken of regionale opschaling uitkomst biedt 
Onze gemeente Goirle is betrokken bij de Gebiedsopgave A58, waar circa 35 hectare van de 100 ha 
nieuwe natuurrealisatie te koppelen is. Binnen deze Gebiedsopgave liggen ook 5 van de 8 
faunapassages. Onderdeel van dit natuurbod zijn verder 2 sub-regionale Evz's  (Evz Bels Lijntje  en 
EVZ Nieuwe Leij) die samen met de gemeente Tilburg en het Waterschap opgepakt moeten gaan 
worden.  
 
2. We vragen de provincie en het GOB om hulp bij realisering van het bod 
De regio vraagt de provincie en het GOB om op de volgende wijze te helpen bij het samen realiseren 
van het bod: 

• Overeenkomsten sluiten over meekoppelkansen natuurontwikkeling bij gebiedsopgaves 

• Medefinanciering door provincie/GOB onder minimaal de huidige subsidiepercentages 

• Flexibiliteit in subsidievoorwaarden 

• Flexibiliteit in begrenzing en natuurdoeltypen 

• Regionale prioritaire projecten in het kader van de PAS 

• Inzet van netwerken en kennis om publieke en private partijen te verbinden 
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Hiermee krijgt ook onze gemeente Goirle meer (financiële) mogelijkheden om de natuuropgaven 
waarvoor we uiteindelijk (mede)verantwoordelijk zijn, te realiseren. We willen dit bod doen om 
regionale afspraken te kunnen maken met provincie en het GOB.  
 
3. Natuur is belangrijk voor zowel de leefomgeving, de mens als de  economie 
Waarom is het realiseren van het Natuurnetwerk zo belangrijk? De meest voor de hand liggende 
reden is dat dieren en planten de ruimte hebben om te leven. Echter, we realiseren ons steeds meer 
dat natuur ook een belangrijke basis vormt voor ‘menselijke’ thema’s, zoals leefomgevingskwaliteit, 
gezondheid, leisure, economie en landschapsidentiteit. Natuur krijgt daardoor steeds meer 
erkenning als onderdeel van de ondergrond, die handvatten geeft voor ons handelen in het netwerk 
van wegen en water en functies, zoals wonen en werken. Met dit bod gaat de regio met de provincie 
en het GOB aan de slag om samen partijen te verbinden om natuur te realiseren. Voor een goed 
functionerend Natuurnetwerk in onze gemeente is het van belang dat ook de natuurdoelen in de 
buurgemeentes gerealiseerd worden. Niet alleen voor dieren en planten maar ook voor onze 
inwoners die daardoor de beschikking hebben over een aantrekkelijke 'achtertuin' in de vorm van 
natuur om te recreëren.  
 
Vervolg 
De opgemaakte versie van het bidboek zal op 1 maart 2018 door Mario Jacobs als bestuurlijk 
opdrachtgever voor dit project namens de regio Hart van Brabant worden aangeboden aan provincie 
en GOB. Daarna zal het bidboek breed verspreid worden, in ieder geval onder alle gemeentes, 
waterschappen en partners van regio Hart van Brabant. 
 
Voor het vervolg maken we regionaal een plan van aanpak. Het enthousiasme bij de betrokken 
partijen willen we omzetten in daden. Daarom gaat de regio in het eerste halfjaar van 2018 een plan 
van aanpak opstellen voor het vervolgproces. Dit plan van aanpak wordt opgesteld door de 
werkgroep landschap van regio Hart van Brabant en zal als basis dienen voor de uitvoering van het 
bod. Op basis van het regionale plan van aanpak voor het vervolg gaan we voor onze gemeente in 
beeld brengen wat er nodig is om deze opgaven te realiseren. 
 
Dit is belangrijk omdat voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het Natuurnetwerk 
Brabant bij regio, gemeentes en waterschappen veelal nog geen zekerheid is over de financiering en 
personele capaciteit. Dit geldt ook voor onze gemeente. Dit is ook nog niet mogelijk omdat in veel 
gevallen het wie, wat, waar, wanneer en hoe nog niet duidelijk is. Onderdeel van het vervolgproces is 
wel die duidelijkheid te krijgen en daarmee ook de benodigde financiering en personele capaciteit uit 
te werken. Zekerheid over de subsidievoorwaarden is daarbij ook van belang. Dit bod is daarom een 
streven en bevat geen harde afspraken. Bij de uitwerking van regionale en overige opgaven zullen de 
mogelijkheden voor subsidiëring vanuit provincie, GOB en andere bronnen benut worden. Ook zijn er 
mogelijkheden voor financiering vanuit particuliere en andere initiatieven, zoals rood voor groen en 
de energietransitie. Bijdragen vanuit gemeenten en waterschappen zullen echter ook nodig zijn. In 
het kader van dit plan van aanpak zal dan ook in beeld  worden gebracht of, en welke, financiële 
consequenties er voor onze gemeente zijn om deze opgaven te realiseren. Op dit moment zijn in de 
begroting immers geen financiële middelen voor de realisatie van natuuropgaven binnen onze 
gemeente gereserveerd. 
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