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Deelname aan de regionale subsidieregeling ErvenPlus

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Brabants Landschap heeft vorig jaar (in de eerste plaats) de gemeenten van het Groene Woud, waaronder
Heusden benaderd voor deelname aan de uitvoering van het project ‘ErvenPlus’. Dit project richt zich op
meer biodiversiteit op de (cultuurhistorische) erven in het buitengebied. Binnen het project zullen
maatregelen worden getroffen en gefaciliteerd ter verbetering van de leefomgeving van specifieke
doelsoorten.
Feitelijke informatie
De regeling
Het project ErvenPlus is een subsidieregeling die zich richt op het biodiverser inrichten van de erven in het
buitengebied, met steenuil en boerenzwaluw als iconen. Aan het project dragen de provincie Noord-Brabant
en Stichting Streekfonds Het Groene Woud (financiële vertakking van Nationaal Landschap) in financiële zin
bij. Het project staat open voor minimaal 20 gemeenten waaronder alle gemeenten van het Groene Woud.
Voor de deelnemende gemeenten is er een geoormerkt budget, het dubbele bedrag van de inzet van de
gemeente. Dit bedrag is gegarandeerd beschikbaar voor de bewoners van de desbetreffende gemeente. Als
een gemeente niet deelneemt, vindt de vaste oormerking per gemeente dus niet plaats, zodat veel minder
verzoeken van initiatiefnemers kunnen worden gehonoreerd.
Werkwijze
Om de leefomgeving en nestgelegenheid voor de erfbewoners te verbeteren, wordt door Brabants
Landschap het project ‘ErvenPlus’ uitgevoerd. Het doel van ErvenPlus is om in 2018 en 2019 erven
biodiverser in te richten met streekeigen beplanting en soortbeschermende maatregelen. Dat gebeurt in
nauwe samenwerking met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, projectbureau Orbis en Nationaal
Landschap Het Groene Woud. De werkwijze is als volgt.
Na aanmelding door een initiatiefnemer wordt contact opgenomen en een afspraak gemaakt voor het maken
van een zogenaamde ‘erfscan’. Een deskundige inventariseert het deelnemende erf om te bepalen welke
maatregelen doelmatig zijn en kunnen worden uitgevoerd, zoals het aanleggen van gemengde hagen,
fruitbomen, bloemenranden, zwaluw- en kerkuilkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen
voor de gewenste doelsoorten. Vervolgens wordt een erfplan met inrichtingstekening gemaakt en dat wordt
besproken met de initiatiefnemer, de eigenaar van het erf. Bij akkoord vindt daarna de levering van het
plantgoed en kasten plaats, die de initiatiefnemer vervolgens op zijn erf aanbrengt.
Daarnaast wordt er gekeken of er ook buiten het erf van de deelnemers mogelijkheden liggen voor natuuren landschapsbeheer via andere regelingen.
Afweging
Het biodiverser inrichten van de erven in het buitengebied sluit aan bij het groenbeleid van onze gemeente.
In de Duurzaamheidsagenda is als doel opgenomen de achteruitgang in de biodiversiteit te stoppen en waar
mogelijk deze weer te laten toenemen (Heel Heusden Duurzaam, programma 2018 - 2022, p. 18). Een van
de sporen tot realisering van beleid is de vergroting van de bewustwording en het betrekken van
belanghebbenden: “De gemeente stimuleert biodiversiteit op erven in buitengebied door actieve inzet van
ErvenPlus” (Heel Heusden Duurzaam, programma 2018 - 2022, p. 21).
De betrokken subsidieregeling stimuleert bewoners in het buitengebied tot eigen initiatieven voor
biodiversiteit op erven en faciliteert hen daarin. De regeling sluit aan op subsidieregeling Groen Blauw
Stimuleringskader (STiKa), die zich onder andere richt op natuurlijke kavelgrensbeplantingen, oevers en
bermen. Verder dragen erven met een streekeigen beplanting ook bij aan het beeld van het landschap ten
gunste van onder andere recreatie en toerisme.
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Onze gemeente nam al deel aan een voorloper van deze regeling; die richtte zich op realisatie van
landschapselementen op erven (laanbomen, snelgroeiend hout (wilgen en populieren) leilindes, hoogstam
fruitbomen, beuken-, liguster- en meidoornhagen, (gemengde) hagen, vlechtheggen en houtsingels).
Onder meer via de gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen is geïnventariseerd of de nieuwe regeling
bewoners van onze gemeente zou prikkelen om mee te doen via een scan en later de aanschaf van
materialen voor een biodiversere inrichting. De verwachting is dat er zo’n acht à tien aanmeldingen zullen
komen voor dit jaar.
Alle andere gemeenten van Het Groene Woud nemen deel aan het project ‘ErvenPlus’ en in deze
gemeenten zijn de inventarisaties ook gestart.
De regeling blijkt regiobreed goed aan te slaan: Brabants landschap had vooraf de ambitie om 350 erven
aan te pakken in de 23 deelnemende gemeenten in één jaar. In nog geen jaar tijd waren er 500
aanmeldingen. Ook in onze gemeente is er, zoals aangegeven, na de inventarisatie voldoende
belangstelling.
De regionale subsidieregeling ‘ErvenPlus’ sluit aan op het gemeentelijke beleid en gelet op de
geïnventariseerde belangstelling in onze gemeente wordt voorgesteld om daaraan dit jaar, vooruitlopend op
hetgeen over dit onderwerp in het nieuwe groenstructuurplan staat, te gaan deelnemen.
Inzet van middelen
De regeling ‘ErvenPlus’ is in het uitvoeringsprogramma behorende bij het nieuwe groenstructuurplan onder
punt 9 opgenomen als project voor uitvoering gedurende de jaren 2019 - 2022. Als de raad het
groenstructuurplan conform voorstel op 3 juli a.s. vaststelt, worden gedurende deze jaren de hiervoor
benodigde middelen ad € 2.500 per jaar opgenomen in de begroting. In de begroting 2018 is voor deze
regeling geen bedrag opgenomen.
Met inachtneming van het vooraf ingeschatte aantal van acht à tien aanmeldingen zouden dit jaar materialen
worden aangeschaft voor een totaalbedrag van € 5.000 voor het project. Het gemeentelijk aandeel blijft op
grond van de aanmeldingen in 2018 dan beperkt tot € 2.500. Gelet op de hoogte van deze maximale
bijdrage van € 2.500 is het de verwachting dat dit in 2018 binnen het betreffende programma kan worden
opgevangen zodat het niet direct tot een overschrijding zal leiden.
Risico's
Er zijn geen risico’s aan dit voorstel.
Procedure / vervolgstappen
In het Groenstructuurplan 2018 - 2022 zijn, zoals opgemerkt, voor de jaren 2019 tot en met 2022 de
middelen voor het faciliteren van biodiversiteit op erven opgenomen.
Voor het eerstvolgende jaar zal opnieuw, in afstemming met de uitvoeringsorganisatie Brabants Landschap
de belangstelling van initiatiefnemers worden gepeild, zodat adequaat ingespeeld kan worden op aanvragen.
Verder zullen de ontwikkelingen rondom de regionale subsidieregeling ErvenPlus worden gevolgd. Het is
mogelijk dat de inhoud van de regeling zal wijzigen.
Als daar aanleiding voor is, krijgt u hierover dan een voorstel.
Bij deelname aan de regionale regeling ontvangt onze gemeente van Brabants Landschap één factuur met
het verzoek het bedrag over te maken onder vermelding van deelnemende initiatieven.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 5 juni 2018
besloten:



kennis te nemen van de uitwerking van de regeling ErvenPlus en de mogelijkheden voor bewoners
van het buitengebied om erven biodiverser in te richten;
dit jaar deel te nemen aan genoemde regeling en het bedrag dat beschikbaar is voor bewoners van
het buitengebied om erven biodiverser in te richten, voor 2018 vast te stellen op maximaal € 2.500,
zodat er een geoormerkt budget is van € 5.000 (het dubbele van de bijdrage van de gemeente).

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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