
Subsidieregeling bosaanleg buiten Natuurnetwerk Brabant 
opengesteld tot 30 mei 2023 

 

 

In een aantal Natura 2000-gebieden is in het recente verleden bos gekapt om leefgebied te creëren 

voor bedreigde plant- en diersoorten. Om dit gekapte bos te compenseren, verleent de provincie 

Noord-Brabant subsidie aan grondeigenaren die natuurbos aanplanten op hun eigen percelen. 

 

 

Komt mijn project in aanmerking? 
Dit document is bedoeld om snel te ontdekken of uw project in aanmerking komt voor deze 

subsidieregeling. Het is geen samenvatting van de volledige regeling; aan dit document kunnen dan 

ook geen rechten worden ontleend. De volledige tekst is te vinden in paragraaf 17 van de 

subsidieregeling Natuur Noord-Brabant, zie  https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr601479_26 

 

 

 
 

 
Wie 
Subsidie kan worden aangevraagd door alle grondeigenaren, dus bijvoorbeeld overheden, 

particulieren, stichtingen en ondernemingen.  

 

Wat  
Er is subsidie beschikbaar voor de waardedaling van de grond die (meestal vanuit agrarisch gebruik) 

wordt omgezet naar bos en voor de inrichting van de grond (planvorming, aanplant etc.). 

 

De waardedaling - dus het verschil tussen de waarde in de uitgangssituatie en na de aanleg van het 

bos - wordt voor 100% vergoed. Ook de inrichtingskosten worden voor 100% vergoed, tot een 

maximum van 15.000 euro per hectare. 

 

De regeling is bedoeld voor de aanleg van natuurbos, dus geen productiebos en ook geen 

voedselbos. 

 

  

https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr601479_26


Waar 
De regeling voorziet in de aanleg van natuurbos buiten het Natuurnetwerk Brabant. 

 Grenst de projectlocatie direct aan het Natuurnetwerk, dan geldt een minimumoppervlakte 

van 1 ha;  

 grenst de locatie niet aan het Natuurnetwerk, dan moet er minimaal 5 ha bos worden 

gerealiseerd. 

 

Voorwaarden 
De regeling kent een aantal voorwaarden. Hieronder vindt u de belangrijkste, zodat u snel kunt zien 

of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie. 

 

 de grond ligt buiten het Natuurnetwerk Brabant en buiten de bebouwde kom 

 bouwvlakken en grond met de bestemming ‘Wonen’ zijn uitgesloten van deze regeling 

 het gevraagde subsidiebedrag bedraagt minstens 25.000 euro 

 het project is nog niet in uitvoering of al uitgevoerd 

 er is nog geen andere subsidie voor (agrarisch) natuurbeheer verstrekt voor het betreffende 

perceel 

 er mag geen sprake zijn verplichte bosaanleg in het kader van wet- of regelgeving of convenant 

 de aanvrager mag geen commerciële onderneming zijn in de hout- of bosbouwsector 

 

 

Hoe 
Taxatie van de grond gebeurt in opdracht en op kosten van de provincie Noord-Brabant. 

 

Bij een subsidieaanvraag hoort een projectplan waarin onder meer wordt onderbouwd dat het 

nieuwe bos ecologische meerwaarde biedt voor bestaande N2000-gebieden en/of het 

Natuurnetwerk Brabant. 

 

Ook moeten gemeente en waterschap instemmen met de bosaanleg. Na realisatie wordt het nieuwe 

bos veiliggesteld door middel van een kwalitatieve verplichting die op de grond wordt gevestigd en 

door de bestemming ‘Bos’ of ‘Natuur’ die de gemeente op de grond zal leggen. 

 

Voor het nieuwe bos kan geen beheervergoeding worden aangevraagd op grond van de SNL-

subsidieregeling. 

 

 

Meer informatie 
Ga voor meer informatie naar: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-

landschap/2022/subsidie-voor-boscompensatie-opengesteld 

 

Hier vindt u ook het aanvraagformulier. 
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