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Namens voorzitter en bestuur, aan onze leden en relaties, een Vredevolle Pasen toegewenst! In onze
Brabantse context is er na de ‘magere’ jaren méér begrip voor de particuliere grondeigenaren. We
focussen op duurzaamheid en vertrouwen. Wij hopen u te ontmoeten op onze ledenvergadering, op 6 juni,
waar we op feestelijke wijze van Arno de Schepper als bestuurder van BPG afscheid zullen nemen.
Gerrit Jan Swinkels informateur collegevorming Noord-Brabant
De heer Swinkels is op woensdag 1 april jl. met zijn werkzaamheden
gestart. Hij zal gesprekken voeren met alle fracties in het provinciale
parlement. Nadat die gesprekken zijn afgerond zal de informateur verslag
doen
en
zijn
aanbevelingen
voor
de
formatie
en
de
collegeonderhandelingen bekend maken. De informatie krijgt volgens de
provincie een open en transparant karakter. Zowel de verslagen als het
advies worden openbaar zodat duidelijk wordt hoe de informateur tot zijn
advies gekomen is.
BPG heeft met de haar partners ons Manifest ‘Brabant buiten: verbindingen versterken!’ aangeboden aan
de informateur. BPG benadrukt hierbij het belang om de uitdagingen voor het platteland integraal aan te
pakken, aan één bestuurlijke tafel, over de volle breedte. Wij willen uiteraard namens de grondeigenaren
frequent in gesprek met de provincie! Nu zijn er meerdere overlegstructuren omtrent deelonderwerpen.
Naar aanleiding van ons vorige manifest is o.a. het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) opgericht wat
ook aan particulieren middelen beschikbaar stelt. Naast ruimte voor groene ontwikkeling is er o.i. ook
ondersteuning nodig voor het versterken van de cultuurhistorie van onze mooie provincie. Ook hier vragen
wij om een transparante aanpak waarbij alle categorieën eigenaren betrokken moeten worden.
Gerrit Jan Swinkels is ondernemer in de onroerend goed branche. Hij werkte bij diverse bedrijven,
ondermeer in de automatiseringssector. Swinkels was onder meer commissaris van de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij en president-commissaris van de BHB (herstructurering bedrijventerreinen). Hij
is voorzitter van de Sociaal Economische Raad Brabant. Meer informatie over de collegeonderhandelingen
vindt u op www.brabant.nl/collegevorming.
Tweede Hertog Janlezing
Op donderdag 16 april a.s. houdt Prof. Luc Duerloo
de tweede Hertog Janlezing met als onderwerp ‘De
hertogelijke jacht in Brabant’. De Hertog Janlezing wordt jaarlijks georganiseerd door onze Stichting
Vrienden van Brabantse Landgoederen. In 2014 heeft Jan van Oudheusden een zeer geslaagde eerste
Hertog Jan lezing gehouden, waarin hij de Gouden Eeuw van Brabant behandelde. Ditmaal zal Luc
Duerloo spreken over de aartshertogelijke jacht in de context van de geschiedenis van Brabant. Prof.
Duerloo is hoogleraar aan het Departement Geschiedenis van de Universiteit van Antwerpen en heeft vele
publicaties op zijn naam staan.
De Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen, mede door BPG geïnitieerd, heeft tot doel het bij een
groter publiek onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische aspecten van de Brabantse
Landgoederen. Zij doet dit onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en lezingen. De Stichting
heeft als aandachtsgebied de landgoederen in Brabant, te weten het oorspronkelijke Hertogdom Brabant:
van Zoutleeuw tot Zevenbergen en van Nijvel tot ’s-Hertogenbosch.
De Tweede Hertog Janlezing wordt op 16 april gehouden in het Zwanenbroedershuis, naast de Sint Jan in
’s-Hertogenbosch. De lezing vangt aan om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur bent u welkom. Wie de lezing wil
bijwonen, wordt verzocht zich aan te melden bij info@brabantselandgoederen.eu. Na aanmelding ontvangt
u een bevestiging en een routebeschrijving. Kosten € 7,50 (aangesloten vrienden en landgoederen hebben
gratis toegang). Wacht niet te lang, want vol is vol!
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Realisatie EHS met particulier natuurbeheer, in Noord-Brabant
Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 november jl. heeft het bestuur van BPG haar leden
opgeroepen zich te melden om meer natuur in Noord-Brabant te realiseren. Nadien is een modelbrief
beschikbaar gesteld om deze ambitie kenbaar te maken. De binnengekomen reacties zijn besproken in de
Werkeenheid van het GOB en de eerste aanvragen voor het omvormen van landbouwgrond naar
particuliere natuur zijn ingediend. Een bemoedigende start, maar veel meer is mogelijk!
Er is een grote opgave te realiseren waarin veel kansen liggen voor initiatieven vanuit particulieren en
agrariërs (evt. ondersteund door de subsidieregeling ‘ondernemen met natuur’). Wij vragen u om op korte
termijn (opnieuw) uw ambitie en vooral concrete plannen kenbaar te maken: de insteek hierbij is hoe u bij
wilt dragen in de natuur die nog gerealiseerd gaat worden bij het afronden van gebieden, in 2015 of
daaropvolgende jaren. In combinatie hiermee kunt u aangeven, met het oog op ‘effectief en efficiënt
beheer’’, dat u belangstelling heeft voor (aansluitende) delen in bezit bij andere organisaties en overheden.
U kunt daarbij denken aan aankoop, verkoop, ruil of beheer van/met de organisaties Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en/of Brabants Landschap. Kijk ook kritisch naar: 1. huidige begrenzing van EHS; 2.
(vervallen) agrarisch beheergebied.
Op de website van BPG vindt u de modelbrief en het registratieformulier waarmee u hieraan gehoor kunt
geven. De inventarisatie die op deze manier beschikbaar komt helpt ons zeer bij de gezamenlijke
Brabantse meerjaren programmering en zal met de Brabantse manifestpartners bekeken worden op
wenselijkheid en haalbaarheid. Indien u uw plannen in 2015/2016 wilt realiseren, graag per ommegaande
bericht aan r.debont@bp-grondbezit.nl.

Op de site www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
vindt u meer informatie over het GOB BV en de
Werkeenheid.
BPG gaat samen met de Werkeenheid en het
Toeristisch Ondernemers Platform Brabant 3
informatiebijeenkomsten organiseren. U als
BPG-lid
zult
uiteraard
tijdig
worden
geïnformeerd.
Agenda
16 april
18 april
16 mei
29 mei
6 juni

e

medio juni

2 Hertog Janlezing in Den Bosch
Landgoeddag FPG op landgoed Velder met bezoek aan de Restauratiebeurs
ALV FPG
Netwerkmiddag ‘Landbouw FPG’ in Woudenberg
ALV BPG met bezoek aan Landgoed de Loonderhoeve te Waalre
www.deloonderhoeve.nl; afscheid Arno de Schepper als bestuurder BPG
Informatiebijeenkomsten Groen Ontwikkelfonds Brabant, TOP en BPG

Save the dates:
12 en 13 september
19 september
3 oktober
7 november
14 november
28 november

Monumentendagen
Landgoeddag FPG
e
3 vriendendag Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen
Natuurwerkdag
ALV BPG met Landgoedbezoek
ALV FPG

Colofon:
E-mail Grondig is een digitale uitgave
van het Brabants Particulier Grondbezit,
Postbus 38, 4286 ZG Almkerk
info@bp-grondbezit.nl
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