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Bijeenkomsten Gebiedsplannen Ganzen voor grondeigenaren, grondgebruikers en WBE’s
Het bestuur van BPG en haar bestuurder in de FBE, mevrouw Frieda Hof-Sanders,
vragen uw bijzondere aandacht voor de deze bijeenkomsten; graag aanmelden via
onderstaande link, met een cc-mailtje naar BPG!
Vorig jaar heeft Gedeputeerde Staten het nieuwe ganzenbeleid vastgesteld.
Belangrijk onderdeel van het nieuwe ganzenbeleid is dat de schade veroorzaakt door
ganzen teruggedrongen moet worden. Het beleid is vastgesteld maar moet nu
uitgevoerd gaan worden. Daarom worden er twee gebiedsplannen ganzen opgesteld. ZLTO schrijft in
opdracht van de Fauna Beheer Eenheid deze gebiedsplannen voor de ganzen in Noord-Brabant.
Het terugdringen van schade van ganzen kan op drie manieren; via inrichtingsmaatregelen in natuur of
landbouwgebieden, preventieve maatregelen en het terugdringen van het aantal ganzen. Daarnaast
worden monitoring en het melden van schade belangrijke onderwerpen van de gebiedsplannen ganzen.
Deze gebiedsplannen komen terug in het nieuwe Fauna Beheerplan wat op 1 juli 2017 klaar moet zijn.
Noord-Brabant is opgedeeld in twee gedeelten. Brabant west en Brabant midden/oost. De grens van deze
gebieden wordt globaal gevormd door de snelweg A27. De gebiedsplannen worden opgeleverd met een
concreet uitgewerkte aanpak voor het bereiken van de in het Faunabeheerplan opgenomen doelstellingen.
Er is een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van belanghebbenden (Brabants Particulier
Grondbezit, ZLTO, ANV’s, terreinbeherende organisaties, WBE’s, Dierenbescherming, Provincie Brabant
en Fauna Beheer Eenheid. Naast de inbreng van de klankbordgroep vinden we het van groot belang om
input te ontvangen van grondeigenaren en grondgebruikers en leden van WBE’s zodat er gedragen
gebiedsplannen ontstaan.
Bijeenkomsten
ZLTO organiseert in opdracht van de Fauna Beheer
Eenheid twee bijeenkomsten voor grondeigenaren,
grondgebruikers en leden van WBE’s om hen te
informeren over het proces en input te verzamelen
voor de gebiedsplannen ganzen.
We nodigen u als grondeigenaar, grondgebruiker of
lid van WBE in Brabant uit voor een van de twee
bijeenkomsten:
-14 februari, aanvang: 20.00 u. Locatie: Zaal de Sleutel, Christinastraat 1, Maren-Kessel
Aanmelden
via:
https://www.zlto.nl/bijeenkomsten/openbaar/gebiedsplannen-ganzen-voorgrondeigenaren-grondgebruikers-en-leden-van-wbes-14-2-2017
-16 februari, aanvang: 20.00 u. Locatie: Zaal Trefpunt, Raadhuisplein 1a in Made
Aanmelden
via:
https://www.zlto.nl/bijeenkomsten/openbaar/gebiedsplannen-ganzen-voorgrondeigenaren-grondgebruikers-en-leden-van-wbes-16-2-2017
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Prijsvraag: grond voor ‘natuurlijk ondernemen’
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant daagt ondernemers en
burgerinitiatieven uit om met nieuwe, verfrissende ideeën te komen
voor vijf clusters van percelen in het buitengebied van Brabant.
Voorwaarde is wel dat op de beschikbare grond natuurontwikkeling
en ondernemerschap op een creatieve wijze worden gecombineerd.
Deelname is vooral interessant voor ondernemers en
burgerinitiatieven die goede plannen hebben, maar niet beschikken
over de grond om hun ideeën ook daadwerkelijk te realiseren.
Meedoen? Maak uw (ondernemings)plan concreet en dien het in bij
het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De plannen worden niet alleen
beoordeeld op de aangeboden koop- of pachtprijs, maar ook op de
inhoud.
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/prijsvraag
Voorbeeld
particulier
initiatief:
Landgoed
Zwijnsbergen
De familie Van Lanschot, eigenaar van Landgoed
Zwijnsbergen,
heeft het voormalige
landbouwperceel
Jonkers
Weide
omgevormd tot natuurgebied. Klik op onderstaande
link en u hoort meer over de natuurontwikkeling op
Landgoed
Zwijnsbergen.
www.youtube.com/watch?v=dXCk6gjOAA&feature=youtu.be
€ 33 miljoen voor ontwikkeling Brabantse platteland
Zoals in de digitale grondig van december aangekondigd worden Brabantse boeren, waterschappen en
andere partijen voor verschillende ontwikkelingen ondersteund. Voor de POP-subsidieregeling voor natuur
en biodiversiteit kan men tot 9 maart om 17.00 uur subsidie aanvragen.
Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van ruim 33 miljoen euro beschikbaar te stellen voor
het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). De openstellingen volgen op
eerdere POP3-openstellingen in 2015 en 2016.
In 2017 kunnen tijdens verschillende
aanvraagperioden binnen 5 maatregelen
(doelstellingen)
projecten
worden
ingediend. Daarvan
zijn
3
maatregelen gericht op innovatie en transitie
van de landbouw en agrofood. De overige 2
zijn
gericht
op
herstelen
inrichtingsmaatregelen voor water, natuur en
biodiversiteit.
Grondeigenaren kunnen zelf ambities
melden en samenwerking zoeken.
Via
de
viewer
komen
zoekgebieden
voor
de
eerste
tranche
in
beeld:
http://Brabant.nl/KaartPOP3Natuurregeling.
Gezien de gevraagde omvang van de projecten en de tendereisen is het advies om samenwerking te
zoeken. De Manifestpartners van BPG staan hiervoor open.
Zie verder: www.stimulus.nl/pop-brabant en www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/december/33-miljoenvoor-ontwikkeling-brabantse-platteland.aspx
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Inschrijven voor 4e Project Slow Leisure
In april start weer een nieuw project Slow Leisure. De bestuurders
van Het Hart van Brabant (regio Waalwijk – Tilburg) zoeken
daarom enthousiaste ondernemers met ambitie!
Graag bedrijven in de sfeer Slow Leisure: bewust, buiten en kleinschalig. Deelnemers van eerdere
projecten waren bijvoorbeeld Natuurlijk Tomaat, Bibliotheek Theek 5, Natuurpoort De Roovertsche Leij
samen met Rocks ’n Rivers, Klooster Nieuwkerk en Campingboerderij Breehees. Studenten van de NHTV
helpen jou als ondernemer twee maanden lang om concrete stappen te maken. Dat doen ze zelfstandig.
Ben jij zo’n ondernemer in de regio Hart van Brabant of ken jij zo iemand?
www.vitaalleisurelandschap.nl/enthousiaste-ondernemers-gezocht/
Provinciale loket voor de Wet natuurbescherming
Via dit digitale loket kunt u een kapmelding doen, een ontheffing aanvragen voor soortbescherming en een
ontheffing aanvragen voor gebiedsbescherming.
Bescherming bossen en andere houtopstanden: in de Verordening Wet natuurbescherming zijn regels
opgenomen om bossen en andere houtopstanden te beschermen. De herplantplicht maakt ook onderdeel
uit van de verordening. Als u in het buitengebied bomen gaat kappen kan het zijn dat u hiervoor een melding
moet doen. Het gaat om de volgende situaties:
 Bomen die onderdeel zijn van een houtopstand groter dan 10 are (1.000 M²) of
 In een rij staan van 20 bomen of meer en
 Gelegen buiten de bebouwde kom ingevolge de Wet natuurbescherming
In bepaalde gevallen kunt u ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld herplantplicht, vellen van tijdelijke
houtopstanden en bij stormschade. Daarnaast kan het zijn dat u moet voldoen aan gemeentelijke wetgeving
of soortenbescherming Wet natuurbescherming.
Een kapmelding kunt u doen via het loket:
www.brabant.nl/Applicaties/Producten/Bos_kappen_melding_16061.aspx
Voor verdere informatie:
www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/natuurbeleid-wet-enregelgeving/verordening-natuurbescherming.aspx
Agenda 2017
14 februari
16 februari
X maart
23 maart
28 maart
5 april
8 april
13 mei
18 mei
20 mei
17 juni

Ganzenbijeenkomst Maren-Kessel
Ganzenbijeenkomst Made
Bijeenkomst grondeigenaren Rivierengebied, uitnodiging volgt
Congres Voedselbossen Oisterwijk
Forum Future Agriculture ELO Brussel www.forumforagriculture.com/register/
Hertog Jan Lezing, Stefan van Lani, archivaris van de abdij van Park
Landgoeddag FPG
ALV van VPHB
Provinciale dag voor de Handhaving, Natuurpoort De Plaetse
ALV van FPG
ALV van BPG (voorlopig, suggesties voor een locatie zijn welkom)

16 september
7 oktober
1 november
8 november

Landgoeddag FPG
Vrienden van Brabantse Landgoederen, Vriendendag kasteel Heeswijk
Nationale natuurwerkdag
Informatieve ledenvergadering BPG, inloop vanaf 19.30 uur
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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