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Kennisnemen van
Het Programma Natuurnetwerk Regio Hart van Brabant met het bijbehorende projectenboek, die in
fase 2 van het Natuurbod Regio Hart van Brabant zijn uitgewerkt.
Inleiding
Op 1 maart 2018 heeft Regio Hart van Brabant een natuurbod gedaan aan de provincie NoordBrabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). De afgelopen periode is gewerkt aan fase 2
van dit proces, wat heeft geresulteerd in een programma met een bijbehorend projectenboek. Het
programma is in september 2019 door het PoHo Hart van Brabant vastgesteld.
Informatie
In het natuurbod hebben de gemeenten en waterschappen van de regio Hart van Brabant
aangeboden om bij te dragen aan het realiseren van de restopgave van het natuurnetwerk. 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
Afgelopen periode zijn in dat kader alle restopgaves voor NNB, evz’s, faunapassages, beekherstel en
vispassages verder uitgewerkt om tot een programma voor uitvoering te komen. Doel van dit
programma is om aan te geven hoe de regio op (sub)regionaal schaalniveau uitvoering geeft aan het
Natuurbod Regio Hart van Brabant om zo een bijdrage te leveren aan het vervolmaken van het
Brabantse Natuurnetwerk.
Ook voor de gemeente Goirle zitten er concrete opgaven in het Natuurbod. In het Projectenboek zijn
deze uitgewerkt. Zo liggen binnen onze gemeente de NNB-gebieden Poppelsche Ley, Regte Heide/
Egelsbroeken en Roovertsche Leij/Nieuwe Leij, waar nog opgaven resteren en is onze gemeente
betrokken 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 is verder een aantal sub-regionale Evz's (Evz Bels Lijntje, Evz Hultense Leij, Evz Nieuwe
Leij en Evz Poppelsche Leij) die samen met de gemeente Tilburg en de waterschappen opgepakt
moeten gaan worden.
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Het programma gaat uit van twee (coalitie)periodes:
• Periode 2018-2022: realiseren meest kansrijke projecten en oplossen van belemmeringen voor
minder kansrijke projecten.
• Periode 2022-2026: realiseren restopgave vorige periode en minder kansrijke projecten.
Gemiddeld genomen is 1/3 deel van de totale restopgave voorzien in de eerste periode tot en met
2022 en 2/3 deel voorzien in de tweede periode tot en met 2026. Uit de inventarisatie blijkt namelijk
dat er diverse soorten belemmeringen zijn die in de weg staan om tot uitvoering van de restopgave
van het natuurnetwerk te komen. Er zijn belemmeringen op het gebied van trekkerschap,
financiering, capaciteit, functieverandering en besluit- en planvorming. In het programma is
inzichtelijk gemaakt voor welke onderdelen van de restopgave regiohulp nodig is.
Oplossingsmogelijkheden zijn er daarbij op het gebied van bewustwording, herbegrenzing, trekker
zoeken, koppelen projecten, capaciteit zoeken, besluit- en planvorming bevorderen.
Vervolg
Om de uitvoering van de restopgave van het natuurnetwerk te kunnen voltooien in 2026, is
afgesproken dat we de stand van zaken in regionaal verband blijven monitoren. Het project wordt in
regionaal verband vervolgd met het oplossen van de belemmeringen waar dat nodig is. Voor deze
vervolgstap is inmiddels het benodigde budget binnen de regio ter beschikking gesteld.
Bijlagen
Programma Natuurbod Hart van Brabant met het bijbehorende projectenboek.
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