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"Verbinding houden, het lijkt de grote opdracht voor het komende decennium, als we de samenleving
ook echt een samenleving willen laten blijven."
Deze woorden sprak commissaris Wim van de Donk in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsontmoeting op 7
januari 2016, in aanwezigheid van uw BPG-bestuur. Ook werd de rol van de provincie hierin belicht.
"Provincies zijn bij uitstek bedoeld als een verbindende bestuurslaag: we verbinden tussen stad en staat,
tussen groei en krimp, tussen stad en land, tussen formele en informele economie, tussen lokaal en globaal,
tussen autochtoon en allochtoon, tussen hoog- en laagopgeleiden. Dat verbinden staat in dienst van een
gemeenschappelijke toekomst, een toekomst waarin economie, ecologie en de sociale kwaliteit van de
samenleving zich in balans ontwikkelen. Inclusief en op verbinding en samenhang gericht bestuur is geen
luxe in een tijd waarin onder druk van technologische en economische ontwikkelingen steeds meer
vouwlijntjes over elkaar komen te liggen. Een steeds meer ingewikkelde en hoogdynamische economie
vraagt om grote hoeveelheden sociaal kapitaal en onderling vertrouwen. Onderling verbinden, onderling
verbonden zijn. Het is een grote kracht in onze provincie en dat moet het blijven. Alleen dan blijven we er
ook in moeilijke jaren in slagen licht aan het einde van de tunnel te zien."
Lees de hele toespraak
Biodiversiteit en Natura 2000/PAS, subsidie
De provincie wil de biodiversiteit versterken en stimuleren. De soortenrijkdom staat onder druk. Via
projecten die habitattypen en plant- en diersoorten in Natura 2000 gebieden beschermen en stimuleren wordt
de soortenrijkdom behouden en bevorderd.
Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening aan particulieren en TBO’s zijn:
 project richt zich op habitattypen of soorten waarop instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd die
opgenomen zijn in Natuur 2000 plannen;
 project voorziet in de monitoring van de resultaten van het project.
Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (Biodiversiteit en Natura 2000/PAS) van
de Subsidieregeling biodiversiteit Noord-Brabant. Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via
subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Voor technische vragen
belt u met mevrouw Piera Fehres, Projectleider Natura 2000; Tel: +31 (0)73 681 2804.
De tender van de subsidieregeling Biodiversiteit en Natura 2000/PAS geopend tot 17 februari. De regeling
is hier te vinden:
www.brabant.nl/applicaties/producten/biodiversiteit_en_natura_2000pas_subsidie_14880.aspx
Nieuwe te verkopen objecten via het GOB
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
Er zijn twee stukken grond binnen het Natuurnetwerk Brabant beschikbaar gekomen voor verkoop, en één
pand met omliggende percelen. Het pand betreft een monumentale boerderij in Sint Michielsgestel.
Daarnaast gaat het om Wijstgronden (Annabos) in Uden, en een Bosperceel aan de Damianenweg in Sint
Oedenrode. De verkoop van alle drie de objecten vindt plaats via openbare inschrijving. Meer informatie en
inlichtingen kunt u vinden op de betreffende pagina’s op de GOB-site. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant
publiceert op deze pagina regelmatig gronden die te koop worden aangeboden.
Het gaat om twee soorten gronden: gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant en gronden daarbuiten.
Gronden binnen het Natuurnetwerk worden (in eigendom) aangeboden ten behoeve van natuurbeheer.
Gronden buiten het Natuurnetwerk worden aangeboden in jaarlijkse verkooptranches via openbare
inschrijving.
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Dit voorjaar zal ook een aanvang gemaakt worden met de doorlevering van de voormalige BBL-gronden.
BPG adviseert haar leden na te gaan welke gronden een versterking van het eigen beheer vormen. De eigen
ambitie kan gemeld worden bij de Werkeenheid en bij uw BPG. Voor aankoop van gronden met
natuurdoelstellingen is het nodig om het certificering van het eigen natuurbeheer opgestart te hebben.
Betreffende ontwikkeling draagt bij aan de dynamiek om te komen tot versterking van het particulier
natuurbeheer, wellicht in samenhang met landgoedvorming en/of verbreding van het agrarisch eigendom.
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf
van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren
als zakelijke gebruikers. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.
Waarom deze subsidie?
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en
meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden
teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf
duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere
energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.
De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie
komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige
regeling is geopend op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het
budget vooraf bekend gemaakt.
Aanvragen kan tot en met 31 december 2016. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van
binnenkomst.
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
Agenda 2016
16 februari
22 maart
6 april
16 april
16 mei
21 mei
4 juni

Werkbijeenkomst ‘Energieplantages als ontwerpopgave’ te Werkendam
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
12 november
26 november

Landelijke Landgoeddag, in het zuiden van Nederland
4e Vriendendag Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen
Natuurwerkdag
ALV van BPG, locatie?
ALV van FPG
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