E-mail GRONDIG - Editie Brabant – februari 2016

ZPG, LPG en BPG maken kennis met
Berend Pastoor
Afgelopen vrijdag hebben de bestuurders van
de drie zuidelijke provinciale verenigingen de
nieuwe directeur van FPG, dhr. Berend
Pastoor, welkom geheten op Landgoed
Bleijendijk te Vught.
BPG-voorzitter Jan Hak benadrukte hierbij het
belang van zowel de versterking van de
landgoederen, als de duurzame landbouw in
de zuidelijke provincies, voor de continuïteit
van het particuliere grondbezit. Daarbij wordt
de combinatie gezocht met agrarisch
natuurbeheer (BPG is mede-oprichter van
ZeeBra, de ondersteuner van de drie
Brabantse
collectieven)
en
particulier
natuurbeheer (BPG werkt mee aan de
versterking van het Natuurcollectief Brabant).
De bestuurders werden gastvrij ontvangen door de nieuwe eigenaren van Landgoed Bleijendijk, het
bijzondere landgoed was de ideale locatie voor deze bijeenkomst! www.bleijendijk.nl
‘Brandrode Rund op en rond de Maashorst’
As. maandagavond 29 februari staat het Project
‘Brandrode rund als grote grazer’ centraal in
Restaurant Nieuw Schaijk (Rijksweg 46 te Schaijk);
aanvang 20.00 uur.
Leden van BPG zijn van harte welkom op deze
bijeenkomst, welke door de ANV de Maashorstboeren
wordt georganiseerd.
Naast de ANV-leden zullen meerdere mogelijke
partners aanwezig zijn. Voor de samenwerking, zowel
in het gebied als op Brabantse schaal, zijn zowel
beheerders, agrariërs als grondeigenaren nodig.
Op het programma staat de inleiding door de heer Klein Swormink uit Lettele (www.kleinswormink.nl). Het
wordt een boeiend betoog van een bevlogen spreker met veel ervaring met dit Nederlandse runderras!
Vooraf zullen Ed Hendriks en René de Bont ingaan op het provinciaal project van BPG/Natuurvlees
Nederland, hoe tot nieuwe lokale samenwerkingsverbanden/ketens te komen met bijbehorende
verdienmodellen. Merken die gekoppeld zijn aan Landgoederen/natuurgebieden staan hierbij centraal.
NB. Het is handig voor de ANV als u even laat weten of u komt, maar niet noodzakelijk
(info@maashorstboeren.nl).
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Wijziging subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)
In verband met de aanstaande wijziging van de SNL-natuurbeheer organiseert de provincie Noord-Brabant
in samenwerking met de betrokken organisaties een infoavond op 16 maart. Alle deelnemers aan SNL
zullen via de provincie de officiële uitnodiging ontvangen.
De provincies willen de subsidieverlening natuurbeheer via de SNL efficiënter en klantvriendelijker maken
door het aantal contracten te verminderen, certificering te stimuleren en de samenwerking te verbeteren,
door de invoering van ‘collectief natuurbeheer’. Er is, en in Noord-Brabant mede door BPG, achter de
schermen hard gewerkt door provincies, FPG, bosgroepen en collectieven om een goed werkend systeem
op te zetten waarmee u uw aanvraag SNL kan doen vanaf november 2016. Voorzitter Jan Hak van de
Stichting Part-Ner heeft hierbij contact met o.a. IPO en de landelijke Stichting Certificering SNL
Vanaf 2017 komen alleen nog beheerders met een certificaat natuurbeheer in aanmerking voor de subsidie
natuur- en landschapsbeheer. Certificering is een verklaring van de provincie dat u aan bepaalde
kwaliteitseisen voldoet en dat u het beheer op de juiste manier uitvoert. Natuurbeheerders moeten vanaf
2017 ook minimaal 75 hectare grond in eigendom hebben (en beheren) via de SNL om een individuele
aanvraag in te mogen dienen. Indien u minder dan 75 hectare grond in beheer heeft kunt u zich bij een
collectief aansluiten.
In de provincie Noord-Brabant zullen in ieder geval twee collectieven tot de mogelijkheden behoren: de
Bosgroepen en het Natuurcollectief Brabant. Het Natuurcollectief Brabant kent u inmiddels, o.a. via de
ledenvergaderingen van BPG. Het collectief stelt u in staat zoveel mogelijk zelf te regelen. U dient dan ook
zelf te beschikken over een certificaat. Bij de Bosgroepen wordt u hierin zoveel mogelijk ontzorgd. U valt
dan onder het groepscertificaat van de Bosgroepen.
Op www.portaalnatuurenlandschap.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van
natuurbeheersubsidie binnen de SNL, de subsidievoorwaarden, en de mogelijkheden voor certificering en
collectief subsidie aanvragen. Gerichtere informatie over Part-Ner is te vinden op www.part-ner.nl. Over de
Bosgroepen leest u meer op www.bosgroepen.nl. Natuurcollectief Brabant Contactpersoon: mevrouw
Frederike Scholten; Tel: 06 – 830 241 65; E-mail: natuurcollectiefbrabant@gmail.com
Naar aanleiding van de nieuwe informatie kunnen particuliere natuurbeheerders zich de komende maanden
oriënteren, een keuze maken en contact opnemen. Dit is met name van belang indien uw
subsidiebeschikking eind 2016 afloopt en u dit jaar verlenging wilt aanvragen; en wanneer u natuurgronden
van een van de overheden gaat kopen.

Tijdpad kaartwijzigingen beheertypenkaart
Met dit bericht informeert de provincie u over het tijdpad in 2016 voor wijzigingen van de beheertypenkaart
van de provincie Noord-Brabant. De beheertypenkaart is zoals bekend de basis voor RVO voor het verlenen
van beheersubsidie aan beheerders van natuur en landschap. Het tijdpad in de provincie Noord-Brabant is
ingrijpend gewijzigd. Het was gebruikelijk dat wijzigingen tot 1 september ingediend konden worden, maar
dat is niet meer van toepassing door gewijzigd landelijk beleid dat strikter wordt toegepast.
Met dit bericht wil de provincie bereiken dat u als beheerder tijdig de juiste informatie voor kaartwijziging
van de beheertypenkaart aan de provincie doorgeeft, zodat u in aanmerking komt voor de juiste
beheersubsidie in het volgende jaar. Indienen van wijzigingen van de beheertypenkaart uiterlijk 1 mei 2016
bij H. van Maar. (hmaar@brabant.nl).
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Daarbij graag kaartmateriaal van de beoogde wijziging en coördinaten van de ligging. Graag een
motivatie voor de beoogde wijziging. Indien het gaat om vele wijzigingen, graag tevens een shapefile
en een pdf.
De wijzigingen worden door de provincie beoordeeld en opgenomen in het beoogde GS besluit van
september 2016, met als onderdeel een opnieuw vastgestelde beheertypenkaart.
De vastgestelde kaart wordt eind september opgenomen in het landelijk portaal Natuur en landschap.
Dit is het bestand dat RVO vervolgens gebruikt voor het toekennen van beheersubsidie vanaf januari
2017, op basis van uw aanvraag medio november/december ’16.

Het indienen van wijzigingsverzoeken voor de ambitiekaart of grenswijziging van het Natuurnetwerk
Brabant (NNB) kan op de bekende tijdstippen:
Voor 1 mei: wijzigingen ambitiekaart en beheertypenkaart: besluit in september
Voor 1 sept: wijzigingen ambitiekaart en beheertypenkaart: besluit in december
Voor 1 jan: grenswijzigingen NNB en wijzigingen ambitiekaart en beheertypenkaart.
Advies van BPG aan alle grondeigenaren: check uw eigendommen op deze kaart!
http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan

PAS: extra stimulans voor duurzaam werkende bedrijven
Duurzaam werken is de opdracht voor bedrijven die de komende tijd willen uitbreiden/vernieuwen en
daarvoor een Natuurbeschermingswetvergunning nodig hebben, aldus de Provincie Noord-Brabant. De
maximale economische ontwikkelingsruimte die de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) biedt, is in
grote delen van Noord-Brabant bereikt.
De provincie wil daarom de vrije ontwikkelingsruimte uitsluitend
nog beschikbaar stellen aan duurzaam werkende bedrijven. De
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), op 1 juli vorig jaar van
kracht geworden, beoogt een evenwicht tussen het belang van
het beschermen van de natuur en het belang van economische
ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen die stikstofuitstoot tot
gevolg hebben, worden gelimiteerd.
In 10 van de 15 Brabantse Natura 2000-gebieden is de grens van maximaal uit te geven vrije
ontwikkelingsruimte nu bereikt, aldus de provincie. Dat betekent dat vergunningaanvragen van bedrijven in
de omgeving van deze gebieden geweigerd zouden moeten worden. Om in deze gebieden tóch
ontwikkeling mogelijk te blijven maken, hebben GS besloten de uitgifte van ontwikkelingsruimte, binnen de
kaders van de landelijke afspraken, zoveel mogelijk te verruimen. De beschikbare ontwikkelingsruimte zal
echter uitsluitend ten goede komen aan bedrijven die werken aan innovatie en duurzaamheid.
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Boekpresentatie Kartuizerhoeven op Kleinder Liempde
Op donderdagmiddag 17 maart a.s. wordt het boek gepresenteerd
over de Kartuizerhoeven op Kleinder Liempde in Boxtel en de
roeping van de Kartuizers Peijnenburg en Pijnenburg.
Zo’n 550 jaar geleden stond er een klooster tussen Olland en
Liempde. Het was het klooster van de Kartuizers, een zeer strikte
en sobere gemeenschap van monniken. Inmiddels is al veel
bekend over de Kartuizers, maar vanuit nieuw ontdekte bronnen
blijkt dat de Kartuizers ook nadrukkelijk aanwezig zijn geweest in
Boxtel. In dit boek wordt een van de belangrijkste kartuizerhoeven
van de streek beschreven, namelijk de kartuizerhoeve Goorestraat
1. Centraal gelegen in het buurtschap Kleinder-Liempde te Boxtel,
die voortkwam uit meerdere hoeven. In dit boek vindt u veel
informatie over het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek.
Locatie: Raadzaal gemeente Boxtel. Er is plaats voor maximaal
100 mensen vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal. Graag
aanmelden vóór 1 maart bij: info@vantlaarhof.nl
Glasvezel in buitengebied (midden-Brabant)
Oproep van Midden-BrabantGLAS:
Langzaam internet? In het buitengebied weten we niet anders. Dat gaat echter veranderen. Als zich
voldoende mensen inschrijven hebben we over een jaar snel en stabiel internet via de glasvezel.
Hiervoor hebben een aantal initiatiefnemers naar het voorbeeld van KempenGlas het
samenwerkingsverband ‘Midden-BrabantGlas’ opgericht. Dit burgerinitiatief bestaat uit vijf coöperaties:
BaarleNassauGlas, GilzeRijenGlas(Gilze-Rijen, Goirle en Tilburg-West), LangstraatGlas(Dongen, Loon op
Zand en Waalwijk) en GroenewoudGlas(Gemeente Tilburg, Gemeente Haaren en Vught).
Gezamenlijk gaan zij in het buitengebied glasvezel aanleggen voor haar leden. Hiermee komt snel internet
(minimaal 100 mb up en download) voor iedereen beschikbaar. Voor bedrijven is snel internet steeds meer
een vereiste. Een administratie in de cloud of het uitlezen van data op afstand kan niet zonder een stabiele
en snelle verbinding. Een vaste aansluiting via de glasvezelkabel biedt de beste garantie hiervoor. En juist
als u in het buitengebied woont wordt het steeds belangrijker om een goede internetverbinding te hebben.
Het aanleggen van dit glasvezelnet is echter financieel alleen haalbaar als er voldoende mensen lid worden
van de coöperatie. Omdat wij met vrijwilligers werken (buurtgenoten), kunnen we de kosten laag houden.
Maar er moet natuurlijk sprake zijn van een gezonde financiële startsituatie en ook de bank zal alleen
medewerking verlenen als voldoende bewoners lid worden van onze coöperatie. Dit kan voor een
basisbedrag van 500,- euro. Hiervoor wordt de glasvezelkabel tot in uw meterkast aangelegd. Leden die
meer willen inbrengen krijgen korting op het maandabonnement. Gelukkig hebben al veel mensen positief
gereageerd en zich aangemeld als lid. Het is echt NU OF NOOIT! Schrijf u dus voor 1 maart in als lid van
de coöperatie. Het inschrijfformulier en meer informatie kunt u vinden op www.midden-brabantglas.nl . Of
stuur een mailtje met uw vraag naar groenewoudglas@midden-brabantglas.nl . Of neem contact op met
Johan Martens, telnr. 013-5111368.
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Open dag bij de Hemelrijksche Hoeve:
op bezoek bij de schaapsherder.
Schaapsherder Bart van Ekkendonk houdt op
zondag 28 februari a.s. een lammetjesdag.
Iedereen is welkom tussen 10:00 uur en 16:00 uur
in Biezenmortel. Entree is € 2,- voor volwassenen
en € 1,- voor kinderen.
De schaapsherder heeft het er maar druk mee: al
die rennende en springende lammetjes tussen het
hooi in de stal van de Hemelrijksche Hoeve. Maar
deze vroege geboortegolf is niet toevallig. “Begin
april gaan we weer de hei op en dan is het
belangrijk dat de lammetjes sterk genoeg zijn om
mee te gaan,” legt schaapsherder Bart van
Ekkendonk uit.
Bart hoedt zijn schaapskudde al een aantal jaar in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. De
kudde helpt Natuurmonumenten bij het beheren van de heide. Rond deze tijd wordt ingeschaard bij
particulieren en agrariërs. Iedereen is welkom tussen 10:00 uur en 16:00 uur aan de Gommelsetraat 30 in
Biezenmortel, op de Zorgboerderij Hemelrijksche Hoeve.

Agenda 2016
28 februari
29 februari
16 maart
17 maart
22 maart
6 april
16 april
16 mei
21 mei
4 juni

Open dag schaapskudde Loonse en Drunense Duinen / Biezenmortel
Bijeenkomst Maashorst Brandrode Rund
Infoavond wijziging van SNL-natuurbeheer; Druiventros te Berkel-Enschot
Boekpresentatie Kartuizerhoeven op Kleinder Liempde
ELO / FFA congres in Brussel
3e Hertog Jan Lezing; Kasteel Heeze
Landelijke Landgoeddag
Dag van het Kasteel
ALV van FPG
ALV van BPG, met bezoek aan Zorglandgoed Hemelrijksche Hoeve

17 september
1 oktober
5 november

Landelijke Landgoeddag, in het zuiden van Nederland
4e Vriendendag Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen
Natuurwerkdag
Particuliere eigenaren van natuurterreinen kunnen zich aanmelden om een groep
vrijwilligers te ontvangen.
ALV van BPG, locatie?
ALV van FPG

12 november
26 november

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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