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De Brabantse Omgevingsvisie
De Provincie Noord-Brabant heeft BPG uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst ‘Dag van de
Brabantse Omgevingsvisie’, op 12 mei as. in Den Bosch. Deze dag is het startschot om de komende tijd
samen te werken aan de visie voor de Brabantse leefomgeving. ‘We laten ons inspireren’ door keynote
spreker Derk Loorbach (DRIFT – transitiemanagement), bouwen aan ons netwerk, en gaan actief aan de
slag tijdens twee workshops. Het bestuur wil graag een delegatie afvaardigen gezien de belangen voor
grond-/landgoedeigenaren. U kunt zich aanmelden via : www.omgevingsvisienb.nl/redactie/aanmeldendag-van-de-brabantse-omgevingsvisie. Graag een cc. naar r.debont@bp-grondbezit.nl
De Brabantse leefomgeving verbindt: hier komen vele uitdagingen en kansen samen. De
Omgevingsvisie brengt deze samen op het gebied van water, milieu, natuur, verkeer &
vervoer en ruimte, in één visie voor de fysieke leefomgeving. Aanleiding hiervoor is de
nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt. De ambitie van de
provincie Noord-Brabant is om voor het einde van 2018 een visie vast te stellen, sterk
geworteld in de praktijk en met de inwoners van Brabant centraal. Door samen te werken
en te leren van elkaars ervaringen: vóór en dóór Brabanders. Deze Dag van de Brabantse
omgevingsvisie vindt plaats op 12 mei a.s. in Congrescentrum 1931 (Brabanthallen) te Den
Bosch, van 9.00 tot 17.00 uur (BPG: in overleg samen inschrijven, ieder deel van dag).

Meer dan 100 deelnemers!
Het programma van alle deelnemers is via onderstaande link op internet te vinden. Raadpleeg ook de
diverse websites voor de laatste informatie. Op de lijst staan 15 locaties in Noord-Brabant. Programma`s
kunnen veranderen: http://www.kastelen.nl/dag-van-het-kasteel.php?id=100&ty=3&jr=2016
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Ontmoeting in het groen
Woensdag 25 mei organiseert SSiB samen met de Provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap een
netwerkochtend over toezicht en handhaving in ‘Natura 2000 gebieden’. “Ontmoeting in het groen” is de
titel. We nodigen uitvoerders, beleidsmakers, leidinggevenden en bestuurders in de groene toezicht- en
handhavingssector uit. Een ochtend die in het teken staat van ontmoeten: kennis maken met elkaar en met
ieders rol in het brede werkveld. Genodigden hebben onlangs de definitieve uitnodiging ontvangen. Bent u
nog niet uitgenodigd en wilt u wel graag aanwezig zijn? Stuurt u dan een e-mail naar
communicatie@odbn.nl. Wij bekijken dan de mogelijkheden voor uw deelname.
Excursie Natuurvlees
Omnivoor en BPG werken in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan het project: ‘Regionale
(streek) aanpak voor het ontwikkelen van duurzame vleesproducten en concepten, afkomstig van dieren
die gebruikt worden voor het beheer en/of onderhoud van onze Brabantse natuur.’ Met agrariërs en
grondeigenaren bezoeken we as woensdagavond 11 mei een bijzondere locatie waar varkens worden
ingezet bij het natuurbeheer. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Heeft u belangstelling, bel of mail met
Regiocoördinator René de Bont: r.debont@bp-grondbezit.nl; 06 2358 6485.
Agenda
11 mei
12 mei
16 mei
21 mei
25 mei
4 juni

17 september
1 oktober
5 november

12 november
26 november

Avondbijeenkomst project Natuurvlees Landgoederen + excursie
Dag van de Omgevingsvisie
Dag van het Kasteel
ALV van FPG in Kasteel Amerongen
Ontmoeting in het Groen. Fort Altena
ALV van BPG, Landgoed Anneville, Ulvenhout;
leden ontvangen per post een persoonlijke uitnodiging
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? Suggesties zijn welkom.
ALV van FPG
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