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Kennisnemen van 
Informatie over de achtergrond en stand van zaken van het Natuurbod regio Hart van Brabant. In de 
oordeelsvormende vergadering over de Omgevingsvisie op 28 april j.l. heeft de raad hierom 
gevraagd.  
 
 
Inleiding 
De regio Hart van Brabant heeft samen met de waterschappen het initiatief opgepakt om 
gezamenlijk een bod te doen voor het realiseren van het Natuurnetwerk in de regio. De partijen 
hebben daarmee hun ambities uitgesproken om samen te werken aan het versterken van het 
Natuurnetwerk. De aanleiding was dat de provincie Brabant via het GOB (groenontwikkelfonds 
brabant) subsidies beschikbaar heeft gesteld, waarbij 50 tot 75% van de kosten worden vergoed. 
Door als regio samen te werken, kunnen we kennis en kunde bundelen. Deze zaken maken het voor 
ons als gemeente efficiënter en goedkoper dan dat we alles alleen doen.  
Het college heeft in februari 2018 ingestemd met het Natuurbod regio Hart van Brabant. Dit 
Natuurbod is door de Regio hart van Brabant op 1 maart 2018 aangeboden aan de provincie Noord-
Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Daarover is de raad twee keer geïnformeerd 
via een Raadsinformatiebrief, zie bijlagen 1 en 2. In de Omgevingsvisie wordt het Natuurbod nu 
opgenomen als onderdeel van de natuurontwikkelopgaven van Goirle. 
 
Informatie 
1.  De natuurdoelstellingen zijn niet nieuw  
Voor het versterken van het natuurnetwerk zijn lang geleden al nationale en provinciale 
uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd. De uitvoering is een taak van provincie, de regio, 
gemeenten, waterschappen en grondeigenaren/terreinbeheerders. De natuurnetwerken zijn 
aangewezen op de kaart en de gewenste natuurdoeltypen, passend bij de locaties, zijn bepaald. In 
regionaal verband hebben de gemeenten aan de provincie het bod gedaan om mee te helpen aan, 
c.q. een versnelling te brengen in de uitvoering van het natuurnetwerk, onder de voorwaarde dat de 
provincie tot 2027 de GOB-subsidies beschikbaar zou houden. Tot die tijd kunnen we natuur 
realiseren met gebruikmaking van deze externe co-financieringsregeling. 
 
2. In de omgevingsvisie wordt de ambitie van het Natuurbod onderschreven. 
Door het Natuurbod in de omgevingsvisie op te nemen, onderschrijft ook de raad dit Natuurbod. Dit 
betekent echter niet dat de raad zich dan verplicht tot uitvoering van het bod.  De regio doet als 
geheel een aanbod en het bod behelst niet alle opgaven in alle gemeenten. Het Natuurbod is een 
inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Als we nu niets doen, lopen we subsidie mis. Als 
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we nooit iets doen, halen we onze ambities niet. Mochten wij in Goirle op dit moment niet in staat 
zijn om actief bij te dragen aan de realisatie van natuuropgaven, dan is dat jammer, maar geen acuut 
probleem.  Het betekent mogelijk wel dat wanneer we op een later moment toch aan de gang willen 
met deze natuuropgaven, de substantiële subsidiemogelijkheden die het GOB op dit moment 
beschikbaar stelt, niet meer aanwezig zullen zijn. De natuuropgaven, die op zich los staan van het 
bod, blijven immers wel staan.  
 
3. Het Natuurbod brengt duidelijk in beeld welke gebieden in aanmerking komen voor 
natuurontwikkeling 
Er is een inventarisatie gemaakt van aanwezige en gewenste natuur en dat is voor onze regio op 
kaart gezet. Bij ruimtelijke ontwikkelingen helpt die kaart bij het pakken van kansen. 
We streven er binnen het Natuurbod naar om samen de volgende doelen te realiseren:  

• 100 Hectare nieuwe natuur en 8 faunapassages in regionaal verband  

• 20 Kilometer evz (ecologische verbindingszone) in sub-regionaal verband  

• 44 Kilometer beekherstel en 29 vispassages in waterschapsverband 

• Lokale realisatie aanjagen en bij knelpunten onderzoeken of regionale opschaling uitkomst 
biedt. Dit betreft een deel van het totaal aan NNB- en EVZ-opgaven in de regio Hart van Brabant. 

 
Binnen de gemeente Goirle liggen, zoals aangegeven in het Natuurbod, in het totaal nog de volgende 
opgaven: 
 

Restopgave Natuurbod Goirle Oppervlakte (ha) Partners 

NNB (natuur netwerk brabant)   

Poppelse ley 16,5 Particuliere grondeigenaren 

Regte heide-Egelsbroecken 47,8 Brabants landschap 

Roovertsche ley-Nieuwe Ley 44,2 WS De Dommel 

Lage wal 20 Tilburg, Brabants landschap, 
grondeigenaren 

Totaal NNB 128,5 ha  

   

EVZ (i.c.m. beekherstel)*   

Bels lijntje 8,3 Tilburg 

Hultense leij 8,7 WS Brabantse Delta 

Nieuwe Ley 4 WS De Dommel 

Poppelse leij 2,75 WS De Dommel 

Totaal EVZ 23,75 ha  

   

Faunapassages   

Turnhoutsebaan 1 st  

A58 Oude Leij, Nieuw ley 2 st Tilburg, Gilze en Rijen 

Totaal Faunapassages 3 st  

* beekherstel is geen opgave voor de gemeente maar kan wel gecombineerd worden met natte EVZ 
 
Zoals uit de tabel blijkt, werken we voor de realisatie van natuuropgaven samen met o.a. de 
buurgemeenten, de waterschappen en de terreinbeheerorganisaties, zoals Brabants Landschap. Met 
name voor de natte EVZ zijn de waterschappen trekker. Er wordt onderling afgestemd en afgewogen 
of en wanneer er wat gedaan wordt.  
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4. We vragen de provincie en het GOB om hulp bij financiering van het bod 
De provincie en het GOB helpen de regio om op de volgende wijze het bod te realiseren: 

• Overeenkomsten sluiten over meekoppelkansen natuurontwikkeling bij gebiedsopgaves 

• Medefinanciering door provincie/GOB onder minimaal de huidige subsidiepercentages (50% of 
75% afhankelijk van de maatregel) 

• 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 
Hiermee krijgt ook onze gemeente Goirle meer (financiële) mogelijkheden om de natuuropgaven, 
waarvoor we uiteindelijk wel (mede)verantwoordelijk zijn, te realiseren.  
 
De financiële regeling van het GOB is een co-financieringsregeling. Dit betekent dat er altijd geld van 
andere partij(en) bij moet. Dat hoeft echter niet altijd extra geld te zijn en het geld hoeft ook niet 
altijd van de gemeente te komen. De opgaven die op kaart zijn gezet, kunnen we zelfstandig 
realiseren maar we kunnen er ook voor kiezen om mee te liften met ruimtelijke ontwikkelingen. De 
natuurontwikkeling bij de Zuidrand en bij landgoed Leykant bijvoorbeeld, hebben de gemeente niets 
extra´s gekost. Mocht de cofinanciering van natuuropgaven geheel of gedeeltelijk door de gemeente 
moeten worden gedaan, dat moet de raad daarvoor het krediet beschikbaar willen stellen. Dat kan 
via de begroting of via een aparte kredietaanvraag. Op dat moment wordt gekeken met welke 
partijen wordt samengewerkt, wie welk deel van de kosten voor haar rekening neemt en welk deel 
subsidiabel is.  
 
5. 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 gaan we in 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.  
 
Natuurontwikkeling in Goirle  
In onze gemeente hebben we afgelopen jaren al bijgedragen aan de natuuropgaven. De volgende 
projecten zijn reeds gerealiseerd of zijn op dit moment in voorbereiding en uitvoering: 

• Faunapassage Turnhoutsebaan is uitgevoerd (2020), financiering door provincie. 

• EVZ Bels lijntje is gestart, subsidie is toegekend, uitvoering verwacht in 2022, kostenneutraal. 

• EVZ Nieuwe leij i.c.m. Beekherstel t.p.v. Zuidrand is in uitvoering (2021), kost gemeente niets. 

• Faunapassages onder A58: verkenning is afgerond (2021) en wordt gekoppeld aan Rijks 
Water Staat project verbreding A58. 

• EVZ Oud leij Riel wordt mogelijk deels opgepakt bij project Leijvennen en Leij-oever (ligt nu 
stil in afwachting van planprocedure). 

• EVZ Oude ley bij landgoed Leykant, gerealiseerd door ontwikkelaar. 
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Wat moeten we nog doen? 
Er liggen enkele dubbele opgaven van Beekherstelprojecten met NNB en EVZ. Daar liggen inhoudelijk 
en financieel koppelkansen met Waterschap Brabantse Delta. 
Gemeente Goirle staat zelf aan de lat als trekker van droge EVZ Bels lijntje. Voor de natte EVZ is het 
waterschap trekker, maar is de gemeente een partner in inhoud en deels in financiën. 
We zoeken daarbij maximaal naar meekoppelkansen, bijvoorbeeld in het kader van de REKS (NNB 
Lage Wal en EVZ Nieuwe Ley) of de verbreding A58 (faunapassages). 

 
Communicatie 
Over de beken hebben we contact met de Waterschappen. In regionaal verband worden de 
projecten en kansen gevolgd door de werkgroep landschap Hart van Brabant. De raad heeft via de 
nieuwsbrief Hart van Brabant de gelegenheid om dit te volgen. 
 
Bijlagen 
1. RIB 2018 
2. RIB 2019 
3. Natuurbod 2018 
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