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Projectvoorstel 14: Oriëntatie op Stimuleringskader: aanleg- en beheersvergoedingen
Betrokken partijen:
- Trekker: Gemeente Oosterhout
- Stichting De Heilige Driehoek
- Stichting Het Noordbrabants Landschap
- Gebiedscommissie Wijde Biesbosch
Algemene toelichting:
In het Groenplan voor de Heilige Driehoek is aangegeven in welke richting het landschap zich de komende jaren zou
kunnen ontwikkelen. In de projectvoorstellen is dit vertaald naar concrete maatregelen, waaronder de aanleg en het
onderhoud van landschapselementen als bomen, hagen, struwelen, bloemrijke randen en poelen.
Veel van deze elementen bevinden zich op particuliere terreinen, zoals van de kloosters, boeren of in tuinen.
Aankoop van deze gronden is geen optie en realisatie is geheel gebaseerd op vrijwilligheid. Een subsidie- of
stimuleringsregeling versterkt de kans op realisatie van de projectvoorstellen.
De gemeente Oosterhout zou voor de Heilige Driehoek, en eventueel ook voor andere bijzondere Oosterhoutse
gebieden, een eigen subsidieverordening particulier landschapsbeheer op kunnen stellen. Ook andere vormen van
vergoedingsregelingen (zoals bijvoorbeeld via fondsvorming; zie onder meer Via Natura: www.vianatura.nl) zijn
mogelijk. Maar er zijn al diverse geschikte regelingen beschikbaar, die de gemeente direct in kan zetten. De meeste
zijn onlangs opgenomen in het Groen-blauw stimuleringskader van de provincie Noord-Brabant.
Uitwerking:
Met het Groen-blauw Stimuleringskader voor groene en blauwe
dienstverlening wil de provincie Noord-Brabant het landschap en
het waterbeheer verbeteren, maar ook de mogelijkheden
versterken om van het landelijk gebied te genieten. De regeling is
vooral bedoeld voor grondeigenaren die willen bijdragen aan
natuur- of landschapsbehoud, maar kan ook benut worden door
gemeenten en waterschappen. Geld dat gemeenten en
waterschappen in het gebied voor deze regeling willen inzetten
wordt door de provincie verdubbeld. Eén van de voorwaarden is
dat drie aaneengesloten gemeenten hiermee samenwerken en dit
in een overeenkomst vastleggen.
Voor de Heilige Driehoek vallen de volgende maatregelen onder
het Stimuleringskader:
• Realiseren fijne dooradering: voor dat landschapstype
karakteristieke of bijzondere natuur-, landschaps- en
cultuurhistorische waarden en elementen. Dit omvat o.a. hagen,
landschapsbomen, knotwilgen en fruitboomgaarden;
• Realiseren duurzaam waterbeheer: voor agrarische en
particuliere grondgebruikers voor een rol bij de berging en
zuivering van water (o.a. akkerranden, bloemrijke randen langs
slootkanten) en bij bestrijding van verdroging;
• Vergroten recreatief medegebruik in het agrarisch cultuurlandschap: doorgaande onverharde wandelpaden met
bijbehorende kleinschalige recreatieve voorzieningen;
• Erfbeplanting.
In de vergoedingsystematiek wordt uitgegaan van drie verschillende vormen van dienstverlening: aanleg, onderhoud
en inzet van grond. De gevraagde diensten zijn in het stimuleringskader als standaardpakketten of modules
opgenomen.
De onderdelen worden van toepassing nadat de betrokken partijen in een gebied een uitvoeringsprogramma hebben
opgesteld, waarin wordt aangegeven welke doelen en maatregelen worden nagestreefd en welke budgetten daarvoor
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nodig zijn. Per uitvoeringsprogramma stellen de aanbieders van de budgetten een gebiedscontract op. Dit
gebiedscontract legt afspraken over de overeengekomen doelen en budgetten vast.
In het gebied wordt een ‘veldcoördinator’ aangesteld die namens alle aanbieders de regeling zal uitdragen naar
potentiële deelnemers. In het gebiedscontract worden ook afspraken gemaakt over de invulling van de taken van
deze veldcoördinator. Mogelijk dat het Brabants Landschap hier als veldcoördinator op kan treden.
Voorgesteld wordt dat de gemeente, samen met Stichting De Heilige Driehoek, zich oriënteert op de mogelijkheden
en voorwaarden van dit Stimuleringskader. De gemeente Etten-Leur (uitgevoerd door een veldcoördinator van
Stichting Het Noord-Brabants landschap) heeft al een aantal jaren goede ervaring met hun subsidieverordening
particulier landschapsbeheer. Er zijn daar ook maar weinig deelnemers die afhaken. Een oriënterend gesprek met
deze veldcoördinator en met de adviseur landschapsbeheer bij Het Noordbrabants Landschap is wellicht een goede
eerst stap.
Overigens gaat ook Etten-Leur haar regeling omzetten naar het provinciaal Stimuleringskader.
Voorts kan de gebiedsmakelaar van de Wijde Biesbosch meer informatie geven over de toepassing van het
Stimuleringskader voor de Heilige Driehoek en wellicht ook voor andere bijzondere gebieden in Oosterhout, zoals de
Oranjepolder, de Westpolder, Seters en/of Steenoven.

