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Oproep Ganzentelling
Sinds 2013 wordt in het kader van het ganzenbeleid een
jaarlijkse ganzentelling georganiseerd. Dit jaar is zaterdag 16
juli de teldag. In Brabant wordt dit georganiseerd door de FBE.
Mevr. Frieda Hof-Sanders heeft hier namens BPG/FPG zitting
in. De uitvoering ligt hoofdzakelijk in handen van de WBE’s.
Dit jaar heeft de Provincie (opdrachtgever van de telling) aan
het Coördinatiepunt Landschapsbeheer gevraagd de FBE bij
het organiseren van de telling te ondersteunen.
Het gaat daarbij onder andere om het betrekken van belanghebbenden. De gedachte/wens is dat relevante
partijen zoals vogelwerkgroepen, ANV’s, terreinbeheerders en landgoedeigenaren in staat moeten worden
gesteld aan de telling deel te nemen. Hierbij de vraag, wie zou willen deelnemen? Graag bericht aan
r.debont@bp-grondbezit.nl. Uw melding wordt vervolgens met de coördinatoren van de WBE’s
kortgesloten.
Voorbereiding verkoop provinciale gronden
Door de decentralisatie van het natuurbeleid in 2014 werd de provincie eigenaar van gronden binnen het
Natuurnetwerk Brabant (voorheen EHS). In totaal gaat het om 2.118 hectare in Brabant. De provincie ziet
het beheer en bezit van deze gronden niet als haar kerntaak en wil ze daarom graag verkopen. In totaal
590 hectare grond gaat binnenkort in de verkoop. Via het Groen Ontwikkelfonds Brabant worden de
komende jaren op verschillende momenten nog diverse andere percelen te koop aangeboden. Het gaat in
deze ronde om percelen waarvoor in het verleden al afspraken over het eigendom en beheer zijn gemaakt,
maar waarvoor geen wettelijke (openbare) procedure is doorlopen. Deze percelen worden verkocht aan de
reeds beoogd eigenaar/eindbeheerder, tenzij een nieuwe partij zich meldt die deze gronden wil aankopen
en kan voldoen aan de voorwaarden. Hiervoor start de provincie binnenkort een openbare
belangstellingsprocedure. Belangstellenden kunnen reageren op een of meerdere percelen. Zij moeten wel
aannemelijk kunnen maken dat zij kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik en beheer van
deze (natuur)gronden gesteld worden. BPG verwacht dat de provincie een van de komende weken gaat
publiceren. Er komt een digitale kaart beschikbaar. Voor deze aankoop is aanmelding in het kader van
certificering noodzakelijk, wat kan via Part-Ner/NCB, Bosgroep of van Nierop.
Individuele Certificering van Natuurbeheer
Vanaf nu kunt u digitaal uw certificaat gaan aanvragen (zie www.portaalnatuurenlandschap.nl). Om toegang
te krijgen tot het systeem van de Stichting Certificering SNL moet u de volgende stappen doorlopen: U heeft
allereerst een Microsoft-account voor e-mail nodig. Stuur dit e-mailadres vervolgens naar het secretariaat
van de Stichting Certificering SNL certificeringSNL@bij12.nl met het verzoek om u toe te voegen als
gebruiker voor ‘Aanvraag certificaat Part-Ner’. Nadat u bent toegevoegd, ontvangt u een e-mail op het
doorgestuurde e-mailadres met een link naar het aanvraagformulier. Vervolgens kunt u digitaal uw dossier
in orde brengen. Als u gronden voor natuur van de provincie of gemeente wilt kopen kan daaraan de eis
verbonden zijn dat u zich moet certificeren voor het beheer. Hiervoor kunt u het certificeringsmodel van
Part-Ner gebruiken (u sluit alvast het contract af met Part-Ner) en dient u een vooraankondiging van
aankoop grond bij de Stichting Certificering te doen.
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Agrarische deelnemers gaan voor (natuur) kwaliteit!
U bent op 30 juni a.s. welkom op de regionale ANV-dag bij
FPG/ZPG-lid Familie Heyboer, Weeldijk 2 te ’s-Gravenpolder.
I.v.m. de organisatie graag deze week aanmelden bij:
aniek.de.jong@zlto.nl. De dag wordt mede-georganiseerd
door ZeeBra. Deze ondersteunende stichting t.b.v. de vier
Zeeuwse / Brabantse collectieven is mede opgericht door
BPG en ZPG. Attentie: u krijgt informatie over de nieuwste
ontwikkelingen (én demonstratie!) met een drone!
Leergang Opvolging
30 september 2016 - 31 januari 2017: De FPG
organiseert komend najaar de derde editie van de
Leergang Opvolging Particuliere Landgoederen.
Werk met een kleine groep toekomstige eigenaren
(max. 12 personen) onder professionele begeleiding
aan een eigen plan voor de opvolging. Download de
brochure voor meer informatie en schijf je in!

Succesvolle ALV op Landgoed Anneville
Ruim 60 personen kwamen bijeen voor de ALV. In twee
groepen werden zij rondleiding o.l.v. Jan de Constant
Rebecque en Thomas Houwen. Naast de verbinding van
natuur en economie was er uitleg over het de nieuwe
kaders, om met name het provinciale deel van het
Natuurnetwerk te realiseren. Er liggen kansen voor
grondeigenaren, zie ook het verslag en de
PowerPointpresentatie van Hans van de Wiel.
Agenda
30 juni
16 juli
21 juli
22 juli

Regionale ANV-dag
Ganzentelling
Werkatelier agrarische leegstand
Ondertekening SOK Peelvenen

2 september
17 september
30 september
1 oktober
5 november
12 november
26 november

Studiebijeenkomst Vrienden Br. Landgoederen: historische tuinen
Landelijke Landgoeddag
Beheerdersdag. Heerlijkheid Mariënwaerdt; zie beheerdersdag.nl.
4e Vriendendag Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen, Kasteel Geldrop
Natuurwerkdag; particuliere eigenaren van natuurterreinen kunnen zich aanmelden
ALV van BPG, locatie? Suggesties zijn welkom.
ALV van 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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