E-mail GRONDIG - Editie Brabant – januari 2015

Geachte leden,
graag attenderen wij u op de volgende berichten van onze landelijke en provinciale overheid en van de
Waterschappen:
Natura 2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Het laatste half jaar van 2014 is de provincie Noord-Brabant druk geweest met het afronden van de
gebiedsanalyses voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook DLG en Rijkswaterstaat hebben, in
opdracht van het Rijk (EZ, I&M) de gebiedsanalyses afgerond waar het Rijk verantwoordelijk voor is. De
ontwerp-PAS (incl. de gebiedsanalyses) is 10 januari jl. ter inzage gelegd.
De PAS ligt tot met 20 februari 2015 ter inzage bij het ministerie van Economische Zaken. Gedurende deze
periode kunt u uw mening over dit programma geven door een zienswijze in te dienen. Het PAS-programma
is hier te vinden. Vragen hierover kunt u stellen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), via
klantcontact@rvo.nl of 088 042 42 42.
De gebiedsanalyses van de PAS zijn onderdeel van de Natura 2000-beheerplannen. De maatregelen die
beschreven worden in de gebiedsanalyses zijn ook onderdeel van het maatregelenpakket van Natura 2000.
De Natura 2000-beheerplannen zullen na de vaststelling van de PAS ter inzage gaan. Hier zult u te zijner tijd
over worden geïnformeerd.
Er worden door het ministerie van Economische Zaken, in overleg met ministerie van Infrastructuur & Milieu
en de provincies, informatieavonden georganiseerd over de PAS. Het kan zijn dat u hier al een mail over
heeft ontvangen. Op deze informatieavond informeren Rijk en Provincie u over het systeem van de PAS, het
ontwerp Programma en de gebiedsanalyses. De informatieavond is bedoeld voor algemene informatie over
de PAS en niet om in te gaan op individuele activiteiten en vergunningaanvragen. Daarnaast ontvangt u
informatie over de wijze waarop u, op een later moment, kunt inspreken op het ontwerp.
De informatieavond van de provincie Noord-Brabant is op 3 februari a.s. van 19.30 tot 22.00 in het
Congrescentrum Brabanthallen, Den Bosch. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. U ontvangt
een aantal dagen voor de bijeenkomst de bevestiging van uw registratie met daarin alle praktische
informatie.
Wat is de PAS?
In de PAS werkt een aantal overheden samen om bij Natura 2000-gebieden twee doelen tegelijk te bereiken.
Aan de ene kant wordt de achteruitgang van de biodiversiteit in die gebieden, voor zo ver die het gevolg is
van stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er weer ruimte
gemaakt voor nieuwe economische activiteiten met stikstofuitstoot in de buurt van die gebieden. Die ruimte
was er bijna niet meer, want nieuwe vergunningen konden door de rechter worden vernietigd omdat ze in
strijd waren met internationale verplichtingen op het gebied van biodiversiteit.
De PAS is gebaseerd op drie pijlers, die alle even cruciaal zijn: Vermindering van stikstofdepostie (door
generieke maatregelen); Herstelmaatregelen voor aangetaste Natura 2000 habitattypen en
Ontwikkelingsruimte voor economische activiteiten.
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Doel van de PAS is ruimte voor economische ontwikkeling, sterkere natuur en
minder stikstof.
Meer informatie over de PAS vindt u op pas.natura2000.nl

Voor wie van belang? De bijeenkomsten zijn belang voor alle grondeigenaren
met gronden in of in de nabijheid van een Natura-2000 gebied
http://pas.natura2000.nl/pages/kaart-pas-gebieden.aspx
en
voor
landbouwbedrijven met veranderings-/uitbreidingsplannen.
Wat is van belang? In de gebiedsanalyses kunt u zien of en hoeveel
ontwikkelingsruimte er beschikbaar komt en welke herstelmaatregelen voor de
natuur zullen worden uitgevoerd. De ontwikkelingsruimte is nog niet voor het
eigen bedrijf te berekenen, hiervoor is het rekeninstrument AERIUS nodig dat
op dit moment nog niet beschikbaar is. Herstelmaatregelen voor natuur kunnen
divers zijn, voorbeelden zijn het plaggen van heide of verhogen van het
waterpeil. Herstelmaatregelen kunnen op terreinen van zowel TBO’s als
particuliere eigenaren gewenst zijn. Herstelmaatregelen kunnen daarbij ook
gevolgen hebben voor omliggende gronden.

Ontwerp Natuurbeheerplan 2016
Het ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016, ligt ter inspraak vanaf 16 januari tot en met 27 februari
2015. Het ontwerp is te downloaden. De begrenzing van de gebieden met agrarisch natuurbeheer bij het
natuurbeheerplan
Noord-Brabant
2016
kunt
u
vinden
op
de
kaartviewer natuurbeheerplan onder beheertypenkaart en agrarisch natuurbeheer 2016.
U kunt op het ontwerp Natuurbeheerplan 2016 schriftelijk reageren. U richt uw reactie aan: Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant T.a.v. dhr. R. van Oudheusden cluster Natuur en Milieu, Postbus 90151, 5200
MC ’s-Hertogenbosch. Het ontwerp natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016 beschrijft de beleidsdoelen en
de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en
landschapselementen in de provincie. Het natuurbeheerplan is verankerd in het Subsidiestelsel Natuur en
Landschap (SNL) 2016. Een aantal punten zijn gewijzigd:
 Aanpassing van de begrenzing en doelformulering van het agrarisch natuurbeheer als gevolg van de
nieuwe landelijke systematiek van het agrarisch natuurbeheer waarin alleen gecertificeerde
agrarische collectieven nog een subsidieaanvraag kunnen doen
 Blauwe diensten voor waterbeheer zijn in het ontwerp natuurbeheerplan opgenomen, hiervoor zijn
gebieden aangewezen als leefgebied Water
 De tekst van het Natuurbeheerplan is geactualiseerd en aangepast aan recente
beleidsontwikkelingen
 De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en
komen voort uit het vernieuwde Subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016
(ANLb2016). Dit geldt vanaf 1 januari 2016 (het beheerjaar 2016)
Naar aanleiding van het bovenstaande zijn de (beheer)gebieden voor het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer 2016 aangepast. De nieuwe doelen en begrenzing zijn de afgelopen maanden via een
intensief gebiedsproces met de collectieven in oprichting tot stand gekomen.

http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan
Zie voorbeeld volgende pagina met de kaart tbv het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016
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Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 1.1
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 16 december 2014 het ontwerp vastgesteld van de
wijziging Nadere regels Verordening ruimte - Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) versie 1.1.
Het ontwerp doorloopt de inspraak- en overlegprocedure, conform de Wet ruimtelijke ordening en de
Provinciewet. Van 5 januari tot en met 2 februari 2015 kunt u een reactie indienen op het ontwerp bij
Gedeputeerde Staten.
U kunt de wijzigingsregeling en de daarbij behorende stukken met ingang van 27 december 2014
raadplegen en downloaden via: ruimtelijkeplannen.brabant.nl
De voorgestelde wijzigingen zijn door middel van arcering weergegeven.
Ook ligt de wijzigingsregeling met de daarbij behorende stukken van 5
januari tot en met 2 februari 2015 tijdens openingstijden ter inzage in
het
Provinciehuis. U maakt
daarvoor
een
afspraak
met
een contactpersoon bij dit artikel.
U kunt alleen reageren op de voorgestelde wijzigingen
via: ruimtelijkeplannen.brabant.nl U
ontvangt
dan
een
ontvangstbevestiging en een pdf de inhoud van uw reactie voor uw
archief.
De BZV wordt periodiek bijgesteld. De wijzigingen in de versie 1.1 die samen met Stuurgroep Brabant
Beraad zijn uitgewerkt, betreffen de volgende onderwerpen: Versterken volksgezondheid; Energie;
Brandveiligheid; Verbreden handelingsperspectief grondgebondenheid in Gebieden Beperkingen
Veehouderij en diverse technische en tekstuele wijzigingen.
Ontwerp Waterbeheerplan ws De Dommel ter inspraak t/m 23 februari
Het ontwerp waterbeheerplan 'Waardevol Water' is een strategisch document. Het waterschap geeft hierin
aan wat de doelen zijn voor de periode 2016-2021 en hoe zij die willen bereiken. Het plan is afgestemd op
de ontwikkeling van het Stroomgebiedsbeheerplan Maas, het Nationaal Waterplan en het Provinciaal. In de
leeswijzer is de samenhang van alle waterplannen beschreven.
Meer dan voorheen wil het waterschap inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich voordoen in
het gebied. Om daarvoor voldoende ruimte te laten, geven zij in dit Waterbeheerplan alleen aan wat ze
willen bereiken, zonder exact aan te geven hoe ze dat doen. In de projecten werken zij de doelen van dit
waterbeheerplan uit in concrete maatregelen.
Het ontwerp Waterbeheerplan is op 29 oktober door het Algemeen Bestuur vastgesteld en vrijgegeven om
reacties op de voorgenomen koers op te halen. Het ontwerp Waterbeheerplan ligt van 12 januari tot en met
23 februari in de inspraak. In deze periode kunnen reacties op het plan ingediend worden. Op dat moment
staat op de website meer informatie over hoe dat werkt.
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Op 22 januari organiseert het waterschap de Dommel twee inloopbijeenkomsten. Zij zullen dan het plan
toelichten en vragen beantwoorden:
• Middagsessie start om 15.00 uur
• Avondsessie start om 19.00 uur
Aanmelden: U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Rob van Veen waarbij u aangeeft
of u in de middag of avond komt. Indien u specifieke vragen heeft kunt u die al doorsturen.
Het waterschap: in de zomer van 2015 kunnen we met alle reacties aan de slag gaan. De reden hiervoor is
dat ons waterbeheerplan een samenhang kent met het provinciaal Milieu- en Waterplan, Het Nationaal
Waterplan en het Stroomgebiedsbeheerplan voor de Maas. De inspraaktermijn van het
Stroomgebiedsbeheerplan Maas en het Nationale
Waterplan eindigt op 22 juni 2015.
Wij kunnen dan ook pas na afloop van de
inspraaktermijn een integrale afweging maken van
de op de verschillende plannen ingebrachte
reacties en de doorwerking hiervan voor ons
waterbeheerplan. Als daar aanleiding voor is
zullen wij ons waterbeheerplan naar aanleiding
van reacties aanpassen. Ons waterbeheerplan
moet voor 22 december 2015 definitief
vastgesteld zijn door het Algemeen Bestuur.

Ontwerp waterbeheerplan Aa en Maas, wat het Waterschap doet tussen 2016 en 2021
Het waterbeheerplan maakt inzichtelijk wat we de komende jaren gaan doen. Het nieuwe Waterbeheerplan
2016-2021 ligt vanaf 12-1-2015 ter inzage. Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Om bij
te kunnen dragen aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de volgende generaties, maken we
plannen voor perioden van zes jaar. Met zo’n ontwerp Waterbeheerplan (WBP) brengen we onze opgaven in
kaart en spelen we in op de veranderende omstandigheden. We hebben een plan gemaakt voor de periode
2016-2021. In dit Waterbeheerplan (WBP) staan de doelen die we willen bereiken, hoe we dat doen en met
welke partners. Dat zijn gemeenten, industriële en agrarische ondernemers, natuurverenigingen, de
provincie en het Rijk. http://www.aaenmaas.nl/pagina-glm/waterbeheerplan/ontwerp-waterbeheerplan-20162021.html
Zorgen voor goed en duurzaam waterbeheer kunnen we niet alleen; dat doen we meer dan ooit samen.
Want alleen door gebiedsgerichte samenwerking kunnen we onze leefomgeving efficiënt verbeteren en
ruimtelijke kwaliteit vergroten. Het WBP staat dus niet op zichzelf, maar hangt samen met het Provinciale en
het Nationale Waterplan en met de plannen van de waterschappen om ons heen en de ruimtelijke,
economische en maatschappelijke ontwikkelingen. In de afgelopen jaren hebben we veel werk verzet. We
versterkten dijken. We legden gebieden aan waar we water kunnen opvangen bij dreigende overstromingen
van onze beken. Ook troffen we maatregelen in het
watersysteem waar de natuur van profiteert. Samen met de
landbouw zijn we gestart met het verbeteren van het
watersysteem in landbouwgebied. We zijn continu bezig met
het optimaliseren en waar nodig vernieuwen van onze
waterzuiveringsinstallaties. Hier gaan wij de komende jaren
mee door. Het nieuwe WBP is daarmee geen grote
koerswijziging. De ontwikkelingen om ons heen, zoals de
klimaatverandering en de veranderende economische
situatie, vragen wel om nieuwe accenten.
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Brabantse Delta: ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021
Het waterschap heeft een ontwerp plan gemaakt over de invulling van het waterbeheer in de toekomst. Het
gaat over het beheer van het watersysteem, de dijken of waterkeringen, de rioolwaterzuiveringsinstallaties
en de regionale vaarwegen voor beroeps- en recreatievaart. Het plan is geschreven voor ondernemers,
burgers, overheden en andere samenwerkingspartners en geeft aan welke doelen het waterschap wil
bereiken in de periode 2016-2021.
Iedereen kan in de periode van 12 januari tot en met 23 februari reageren op dit ontwerp plan. Voor meer
informatie:
www.brabantsedelta.nl/algemeen/beleid/ontwerp-waterbeheerplan-2016-2021/ontwerpwaterbeheerplan-2016-2021.html
Waterschap verpacht gronden via openbare inschrijving
Waterschap Brabantse Delta houdt ook dit jaar een openbare
inschrijving voor de pacht van agrarische gronden. Ditmaal
worden vijf kavels aangeboden in Oosterhout, Hooge
Zwaluwe, Steenbergen en Standdaarbuiten. De grootte van de kavels varieert van circa 2,5 tot 7 hectare en
omvat zowel bouwland- als graslandpercelen.
Het waterschap is eigenaar van diverse agrarische percelen binnen het werkgebied. Deze gronden worden
ingezet als ruilgrond of worden in de toekomst ingericht voor bijvoorbeeld waterberging of als ecologische
verbindingszone. Tot dat moment worden de gronden aan agrariërs verpacht.
Door een openbare inschrijving te houden, krijgen alle agrarische ondernemers binnen het werkgebied van
waterschap Brabantse Delta de mogelijkheid om in aanmerking te komen als pachter van het waterschap.
Omdat de grond aan de hoogste inschrijver wordt gegund, is deze methode geschikt om een marktconforme
pachtprijs overeen te komen.
De gronden worden telkens voor één jaar verpacht op basis van een zogenaamde geliberaliseerde
pachtovereenkomst. Als het jaar daarop de grond opnieuw voor verpachting in aanmerking komt, dan krijgt
de hoogste inschrijver opnieuw de voorkeur, totdat drie jaren verstreken zijn. Dan wordt de grond opnieuw
via openbare inschrijving aangeboden.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen of op www.pachtbank.nl. Op
deze websites zijn de brochures en inschrijfformulieren van de kavels te vinden. Voor aanvullende vragen
kunt u contact opnemen met de heer R. van den Berg via r.van.den.berg@brabantsedelta.nl of via
telefoonnummer 076 564 1352.
Voor de agenda: Bomencafé in Het Groene Woud
Het Groene Woud en Stichting Oisterwijk 800 SPOT
organiseren op 21 maart 2015 het Bomencafé
(congres) in het historisch Raadhuis in Oisterwijk. Er
is veel gaande rondom bomen, zoals economie,
cultuur,
spiritualiteit,
ecologie,
kunst,
zorg,
wetenschappen en toerisme. Tijdens het Bomencafé
komen inspirerende voorbeelden aan bod van
initiatieven die te maken hebben met bomen. Het is
bedoeld voor kennisoverdracht, maar ook ter
inspiratie en het smeden van nieuwe netwerken. Het
congres richt zich in de breedste zin op
geïnteresseerden in bomen.
Het programma bestaat uit lezingen, presentaties en
workshops, afgewisseld met gedichten over bomen.
Bezoekers ontvangen ook een congresmap met
daarin samenvattingen van alle presentaties en
relevant documentatiemateriaal.
Locatie: Raadhuis, De Lind 56 in Oisterwijk
Tijd: 10.30 - 16.00 uur (inclusief lunch)
Opgave: De definitieve uitnodiging met aanmeldingsmogelijkheid volgt binnenkort
Kosten: 10 euro
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Uitnodiging Debatavond “Brabant Buiten, verbindingen versterken”
Wanneer: donderdag 29 januari 2015
Hoe laat: 19.30 tot ca. 22.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
Waar: Willem II fabriek in Den Bosch (http://willem2fabriek.nl/)
In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart 2015 hebben 12 organisaties
het manifest “Brabant Buiten, verbindingen versterken” aangeboden aan de fractievoorzitters in Provinciale
Staten. Deze 12 organisaties zijn ZLTO, Brabants Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, TOP Brabant, Brabantse Milieufederatie, ANWB, Brabants Landschap en de
waterschappen Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.
Op 29 januari debatteren lijsttrekkers van de Brabantse politieke partijen over onderwerpen uit het manifest.
U bent van harte uitgenodigd hierbij als toehoorder aanwezig te zijn. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden kan via: website@brabantslandschap.nl onder vermelding van ’debat’.

http://www.bp-grondbezit.nl/5Act/2014/Manifest-BrabantBuiten.pdf
Agenda
22 januari
29 januari
3 februari
21 maart
18 april
16 mei
6 juni

Inloopbijeenkomsten Ws de Dommel
Verkiezingsdialoog met statenleden, in het kader van de PS-verkiezingen
Informatieavond PAS
Bomencafé Oisterwijk/Het Groene Woud
Landgoeddag FPG
ALV FPG
ALV BPG met Landgoedbezoek

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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