Verslag Algemene Ledenvergadering BPG; 11 november 2017
Kasteel Maurick, te Vught; 60 leden en relaties
1.

Opening door voorzitter Jan Hak
De goed bezochte vergadering wordt geopend met het verwelkomen van ons erelid Arno de Schepper. Hij heeft
namens het bestuur de indrukwekkende uitvaartdienst van mevr. Heleen Baan bezocht. Jan Baan is onze vriend,
niet alleen in het buitengebied. Er is veel waardering voor de zorgtaken die Jan Baan gedurende 21 jaar op zich
heeft genomen. Jan Hak heeft de afgelopen periode meerdere malen met Jan contact gehad en was echter
afgelopen week in het buitenland.
Ook wordt onze eerste voorzitter, mevr. H.C. ter Kuile hartelijk welkom geheten. Aansluitend verwelkomt en
dankt Jan Bibian van Rijckevorsel en zijn ouders voor de inzet bij het organiseren van deze bijzondere ALV.
Bibian is samen met Klaas van Leengoed van het Kasteel Maurick vandaag onze gastheer. Onze bestuurder
Sammy van Tuyll vertegenwoordigt tevens ‘onze’ stichting ‘Vrienden van’. Helaas is José de Rooij verhinderd.

2.

Verslag Ledenvergadering d.d. 6 juni 2017
Het verslag is akkoord, met dank aan René.

3.

Toelichting jaarcijfers 2016
Penningmeester Jos Klessens geeft uitleg. Onze regiocoördinator (René) is in dienst van FPG en wordt via BPG
tevens ingezet bij LPG en ZPG (samen Cluster Zuid). Afgelopen jaar was er een klein positief resultaat en ook de
prognose van 2017 sluit hierbij aan. Er zijn voorzieningen getroffen voor de bijeenkomst ‘Ontmoeting in het
Groen’. Inkomsten uit contributie worden ingezet voor belangenbehartiging. Continuering van projecten via de
Provincie is noodzakelijk om ook onze capaciteit t.b.v. service en algemeen belang op orde te houden. In de
post diversen zit o.a. de beperkte verkoop van boeken. Namens de Kascommissie geeft Arno de Schepper
uitleg. Alle posten zijn gecontroleerd en deze zijn in orde bevonden. De achilleshiel van de vereniging vormt de
continuïteit van de gesubsidieerde projecten. Hij geeft de complimenten aan de penningmeester. Het voorstel
van Arno om penningmeester en bestuur te dechargeren wordt met applaus beantwoord. Tevens is de
vergadering akkoord met het voorstel om Frans de Laat te benoemen om samen met Arno de kascommissie
boekjaar 2017 te vormen.

4.

Bestuurssamenstelling
De vergadering is akkoord met het voorstel van het bestuur om Etienne Schoenmakers te herbenoemen

5.

Stand van zaken aanpassing Verordening ruimte - kaartlaag waterberging, waterschap De Dommel
De provincie heeft mede n.a.v. de door BPG en verschillende leden ingediende zienswijzen de wijziging van de
kaartlaag teruggetrokken. René de Bont legt uit dat de kaart opnieuw in beeld komt via de nieuwe Verordening
Water. Bezwaarmakers krijgen rechtstreeks
bericht van de provincie. BPG maakt melding
via de Nieuwsflits. Waterschap de Dommel
gaat na hoe de 25 Rijksmonumenten in de
beekdalen beschermd kunnen worden. Mevr.
Joke de Schepper vraagt aandacht voor alle
huizen in deze zone. Mevr. Smits ervaart op
de hogere zandgronden dat bomen mede
door droogte doodgaan. FPG is betrokken bij
het landelijke programma: Deltaplan Hoge
Zandgronden.
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6.

Afstemming met Provincie, FBE, Part-Ner & Natuurcollectieven, ZeeBra & agrarische collectieven,
Manifestpartners en het GOB
Tijdens het bestuurlijke overleg hebben Jan Hak, Jan Baan en René de Bont uitvoering met gedeputeerde Van
den Hout gesproken. BPG houdt vast aan de toegezegde 40/60% van de nieuwe natuur voor de particuliere
sector, wat ook met de Manifestpartners is overeengekomen. Verder is aandacht gevraagd voor SNL,
Monumentale lanen en de samenwerking met het GOB. Er worden diverse particuliere initiatieven bij het Groen
Ontwikkelfonds aangedragen. Er is budget beschikbaar, regels zijn verruimd en er kan een beroep worden
gedaan op het volume van 1500 ha aan provinciale gronden. Dit volgens het principe van gelijkberechtiging. Het
advies is om initiatieven tijdig aan te melden bij het GOB en de werkeenheid. BPG kan daarbij helpen.
Ook is gevraagd om extra budget voor Toezicht en Handhaving. N.a.v. de vraag van Annette ter Kuile: helaas
gaat de provincie geen budget voor de standaard SNL-toeslag beschikbaar stellen. Brabant zet met name in op
‘Samen Sterk in Brabant’. BPG wil graag extra middelen voor gezamenlijke inhuur van Boa’s. We willen graag
weten hoe het toezicht bij onze leden is geregeld, per mail volgt de vraagstelling. De indruk bestaat dat het
aantal gediplomeerde groene Boa’s afneemt.
Harrie van Puijenbroek geeft uitleg over ‘Ontmoeten in het Groen’ waarbij 250 Boa’s, beheerders, eigenaren en
medewerkers van verschillende overheden worden verwacht. U ontvangt tijdig een uitnodiging.
Frederike Scholten geeft aan dat het Natuurcollectief Brabant (NCB) haar eerste beschikking rond heeft. De
conceptaanvraag voor 2018 is verstuurd. Het is mogelijk om vervroegd over te stappen op basis van de nieuwe
tarieven. Jan Hak vult aan dat via Part-Ner gecertificeerd kan worden op basis van het zeer eenvoudige
handboek. Hardkopij is beschikbaar.

7.

Rondvraag en sluiting
Annette ter Kuile attendeert BPG op de initiatieven van de Groningse Prof. Dr. A. E. van den Berg. Zij is
bijzonder hoogleraar ‘Beleving en waardering van natuur en landschap’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Voorzitter Jan Hak sluit de vergadering, en introduceert de inleiders.

Kennismaking
We maken kennis met Rob van de Berg, eigenaar van Graanpletterij De Halm. Hij
organiseert met een nieuwe coöperatie gegarandeerde afzet van biologisch graan. U kunt
meedoen vanaf 5 ha. Het gaat om haver, gerst, rogge, tarwe & spelt.
www.meestersvandehalm.nl
Thema: het provinciale beleid & instandhouding van particuliere landgoederen
‘Cultuurhistorische waarden; behoud door ontwikkeling met inzet op de bestuurlijke verhaallijn’
Philip Peeters, (Historicus – Provincie Noord-Brabant)
Vanuit Maurick organiseerde Frederik Hendrik het beleg van Den Bosch (1629). Philip gaat in op ‘De
verbeeldingskracht van erfgoed’, het provinciaal beleidskader van erfgoed 2016 -2020. Op basis daarvan worden 4
verhaallijnen uitgewerkt, waaronder ‘Bestuurlijk Brabant’. Om hier focus in aan te brengen zijn de verschillende
kastelen, landgoederen en buitenplaatsen op een tijdslijn geplaatst. Er zijn 4 groepen gedefinieerd: mottes,
defensieve kastelen/sierkastelen/buitenplaatsen, buitenplaatsen en landgoederen De verdere invulling gaat in
overleg met BPG en de Stichting Vrienden.
Vanuit cultuurhistorie hecht de Provincie aan behoud van cultuurhistorische waarden. Voor kastelen en
landgoederen bestaat er mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor puur instandhouding van het monument.
Er wordt gewerkt aan de verbetering van de beschrijvingen van
de landgoederen in de CHW-kaart (Cultuur Historische Waarde
– kaart). Aan deze kaart wordt expliciete en overzichtelijke
documentatie van de essentiële waarden en kenmerken
gekoppeld.
Landgoederen worden geconfronteerd met veel beleid. Er
wordt getracht het in elkaar te laten grijpen. Onderzocht wordt
of het mogelijk is te komen tot één loket.
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Voor ontwikkeling is artikel 24 van de Verordening ruimte relevant: voor behoud, versterking en duurzame
ontwikkeling van cultuurhistorisch waarden is het mogelijk om verantwoord rood toe te voegen. Ondersteuning via
de Erfgoedfabriek is mogelijk. Nu zijn zij betrokken bij Jachthuis Schijf en Landgoed Bieduinenhof.
Op zoek naar Groene Verdienmodellen & Ondersteunende Regelingen; inzet van HAS-studenten en -lectoren’,
Namens de Provincie geeft Jos Koopmans (rentmeester, ingeschakeld t.b.v. deelprogramma ‘Natuur en
Samenleving’) een toelichting. De Provincie wil ondernemerschap op landgoederen extra stimuleren ten behoeve
van instandhouding van natuur, landschap en cultuurhistorie. Landgoederen zijn belangrijke partners en leveren een
substantiële bijdrage voor haar doelstellingen in het landelijk gebied.
Er is dit jaar nauw samengewerkt met provincie, streekhuizen, HAS-Den Bosch en BPG. Centraal stonden de ideeën
van langoedeigenaren. In november 2016 zijn 34 landgoederen aangeschreven. 16 gesprekken hebben
plaatsgevonden en 11 cases zijn uitgewerkt. Met 5 cases is de HAS aan de slag gegaan, uiteindelijk is van 1 case een
compleet businessplan doorgerekend. Ook is door de studenten samen met de lector en docenten een analysetool
uitgewerkt. Deze kunt u opvragen bij BPG. Twee landgoederen zijn in beeld bij Fontys en FoodUP Brabant.
Voor de verdere planvorming staat de subsidieregeling van de provincie open (subsidieprogramma “ondernemen
voor natuur”). Wilt u in 2018 met uw ideeën aan de slag? Samen met BPG inventariseren de Provincie de behoefte.
Meld u voor 25 november a.s. Wie heeft belangstelling voor:
• Coachings- en begeleidingstraject ‘van idee naar plan’
• Inzet van 4 HAS afstudeerders + lector
‘Ontwikkelingen op Landgoed Beukenhorst en Kasteel Maurick’,
Bibian van Rijckevorsel (The Estate Office - Landgoed Beukenhorst) en Klaas van Leengoed (Maurick) geven uitleg en
leiden de 2 groepen rond. Bibian geeft uitleg over de omvorming en rangschikking naar 3 NSW B.V.’s, met aandacht
voor aandeelhouders, openstelling en vererving. Bij een familiebedrijf is een goede overdracht lang niet zo
makkelijk. Gezamenlijk hebben zij besloten tot scheiding van taken aandeelhouders vs. dagelijks beheer. Bibian
heeft hiervoor ”The Estate office” opgericht.
Voor meer informatie: www.bp-grondbezit.nl en www.kasteel-maurick.nl
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