GRONDIG
Editie Brabant – mei 2018
Voorwoord van de voorzitter
Op 24 mei a.s. mag uw voorzitter als gastheer ‘Ontmoeting in het groen’ samen met CdK Wim van de
Donk, gedeputeerde Johan van den Hout en de burgemeesters van Goirle en Hilvarenbeek de ca. 250
deelnemers welkom heten. In het organisatiecomité hebben Harrie van Puijenbroek en René de Bont
zitting. De voorbereiding van de bijeenkomst op Gorp en Roovert met de medewerkers van ‘Samen
Sterk in Brabant’ en Provincie verliep uitstekend. Uiteraard staat ‘de BOA centraal’ op deze
netwerkochtend, en graag introduceren wij de lokale ANV’s en WBE’s, om samen het netwerk voor
veiligheid op het platteland te verbeteren.
Harrie van Puijenbroek heeft o.a. met mevr. Frederike Scholten, Marc de Wit en Jan Rots ingesproken
n.a.v. een Statenmotie. Provinciale Staten verzoeken daarin aan GS om 2,72 miljoen euro
beschikbaar te stellen om de groene handhaving in 2019 en 2020 te versterken. Graag gaan we met
de TBO’s en de gedeputeerde van den Hout in gesprek hoe we schouder aan schouder het toezicht
en de handhaving kunnen versterken. U vindt verder in deze Grondig de uitkomsten van de
gezamenlijk rapportage van dumpingen in de natuur. De media laten afschuwelijke dumpingen en
voorvallen zien.
Op het vlak van realisatie van het Natuurnetwerk Brabant worden er door ‘boeren, burgers en
buitenlui’ grote stappen gezet. BPG ondersteunt diverse initiatieven, al dan niet in PAS-gebieden,
zowel op en rond landgoederen, als op VAB’s en op particuliere gronden. Volgens gemaakte
afspraken hebben we de afgelopen jaren, op basis van een beperkte subsidie, conform de ingediende
projectplannen deze baanbrekende werkzaamheden uitgevoerd. Dit geheel in lijn met de
maatschappelijke vragen welke vanuit provinciaal beleid aan grondeigenaren worden gesteld.
We zijn opnieuw met de gedeputeerde van den Hout en het College in gesprek hoe we die belangrijke
rol, vaak achter de schermen, kunnen blijven vervullen, juist om de ingezette initiatieven ook
daadwerkelijk verder én succesvol af te ronden. Hierbij ervaren we steun van Jan Baan en de andere
bestuurders van de Manifestpartners. De betreffende projectmatige inzet van BPG staat zoals
langjarig bekend ook geheel los van onze (eigen) belangenbehartiging als vereniging.
Er liggen grote maatschappelijke uitdagingen voor u als Brabantse grondeigenaren; deze en
wijzigingen van omstandigheden vragen om visie en daadkracht. BPG wil zich blijven inzetten als
katalysator en intermediair, met integraal vakmanschap en oog voor aanwezige cultuurhistorische en
landschappelijke waarden. Ik nodig u dan ook van harte uit om op 12 juni a.s. naar het bijzondere
Rijksmonumentale complex Hoeve Cecilia te komen, in Langeweg (West-Brabant) en met het bestuur
en met elkaar in gesprek te gaan. Daar verwelkomen we als inleider de specialist/procesleider van de
Provincie als het gaat om transitie van landbouw en bodem: Harrie Vissers. Zijn verhaal kan ons van
dienst zijn bij het bepalen van de koers, hij gaat graag met ons allen in gesprek.
Tot ziens op 12 juni, ik hoop u dan te ontmoeten.
Hartelijke groet,

J. Hak, voorzitter BPG
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10 miljoen euro voor innovatieve startups en Mkb’ers
Het Ministerie van EZ stelt dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor private fondsen die geld willen
investeren in startups en innovatieve Mkb’ers. Deze zogenoemde business angels kunnen per fonds
maximaal 1 miljoen euro lenen van de overheid. Staatssecretaris Mona Keijzer wil met deze regeling
stimuleren dat er meer in jonge snelgroeiende bedrijven wordt geïnvesteerd.
De Business Angel regeling is bedoeld om jonge bedrijven, die tussen wal en schip dreigen te
belanden, verder te helpen. Deze ondernemers kunnen vaak geen krediet krijgen via een bank en zijn
nog niet interessant genoeg voor grotere investeringsmaatschappijen.
Ga voor meer informatie naar de website van het Ministerie van EZ.
Of neem contact
op OndernemerLift+, het ondernemersprogramma van het Brabantse AgriFood Capital.
Procedures en inspraak Leegveld / De Peel
Het project Leegveld is uitgewerkt in het ontwerp projectplan Waterwet. Hierin zijn de
inrichtingsmaatregelen en de effecten ervan beschreven. Door de provincie Noord-Brabant is het
ontwerp inpassingsplan (PIP) opgesteld, waardoor agrarische percelen een natuurbestemming
krijgen. De milieueffecten van het project zijn beschreven in het milieueffectrapport (MER). Deze
plannen worden van 19 mei 2018 tot en met 29 juni 2018 ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn
kan
iedereen
een
zienswijze
op
de
plannen
kenbaar
maken
via
www.brabant.nl/ontwerpipPASLeegveld.
Op maandag 11 juni zal het projectteam vragen over de plannen persoonlijk beantwoorden. Tijdens
de inloopbijeenkomst in de Gouden Helm in Helenaveen kunt u tussen 16:00 – 22:00 uur zonder
afspraak binnenlopen en zullen diverse specialisten aanwezig zijn om inhoudelijke en procedurele
vragen te beantwoorden. Er zal deze avond geen plenaire presentatie gegeven worden.
Belangrijke websites voor particuliere grondeigenaren:
Contactgegevens ANV’s / intekenen agrarisch natuurbeheer
www.zlto.nl/onderwerpen/61/Wat-kan-ik-met-natuurbeheer www.anbbrabant.nl
Hoogspanningsverbindingen traject Roosendaal – Tilburg www.zuid-west380kv.nl
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant en Werkeenheid www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
Met informatie over subsidie op functieverandering naar natuur / inrichting van deze gronden en de
verkoop van de voormalige BBL-gronden en gebouwen. Voor ONNB:
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/ondernemend-natuurnetwerk-brabant
Cultuur Historische Waardekaart / historische kaarten http://noordbrabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dab0b45b3234fffa8090a4bc8ae06f8
www.topotijdreis.nl/
Certificeren & Collectief SNL
Het aanvragen loopt in Brabant via een van de drie natuurcollectieven:
• www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-brabant en www.Part-Ner.nl
• www.bosgroepen.nl
• steunpunt@bureauvannierop.nl
Het certificeringsmodel PARTiculier NatuurbeheER, dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door
Brabants Particulier Grondbezit en landelijk is uitgerold door de Federatie Particulier Grondbezit
(FPG), wordt gebruikt om een landelijk, door provincies erkend, certificaat Natuurbeheer te kunnen
krijgen. Deelnemen aan Part-Ner en daarmee het aanvragen van een op uw eigen beheer
overeenkomstig certificaat gaat geheel digitaal via de website van de Stichting Certificering SNL. Ook
vindt u daar het Part-Ner Handboek. De vervolgstappen binnen uw aanvraag wijzen zichzelf.
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Ontmoeting in het groen 2018
De inschrijving is inmiddels gesloten; het belooft op 24 mei een bijzondere ochtend te worden. Diverse
leden en particuliere BOA’s hebben zich via de link aangemeld. Onze bestuurders Jan Hak en Harrie
van Puijenbroek zullen samen met de CdK Wim van de Donk en de gedeputeerde Johan van den
Hout met de deelnemende BOA’s, eigenaren en beheerders in gesprek gaan. Uiteraard zijn we
benieuwd wat de plannen zijn van gedeputeerde van den Hout n.a.v. de aangenomen Statenmotie,
over de inzet van 2,72 miljoen euro voor 2019 en 2010, voor extra toezicht en handhaving. We zoeken
naar een modus zodat alle natuureigenaren hierdoor ondersteuning krijgen, om samen het
buitengebied schoon en veilig te houden. Hier vindt u info over de workshops:
www.odbn.nl/workshops-ontmoeting-in-het-groen-2018#Naar%20boven

Hoe willen we in Altena omgaan met onze leefomgeving?
Op donderdagavond 24 mei a.s. organiseren de gemeenten
Aalburg, Werkendam en Woudrichem een gebiedsconferentie
met als thema: “Hoe willen we in Altena omgaan met onze
leefomgeving?”. De gezamenlijke colleges nodigen iedereen
in Altena uit die wil meepraten en ideeën heeft over dit
onderwerp.
Meer informatie over de thema’s is te vinden
op: https://altena.onzeomgevingsvisie.nl/
Locatie: Fort Altena, Tol 8, Werkendam. Tijd: van 17.00 uur tot
22.00 uur. Aanmelden kan tot 20 mei
via omgevingsvisie@Altena2019.nl BPG heeft gemeld dat er
vertegenwoordiging vanuit BPG zal deelnemen. Heeft u
alsnog belangstelling, dan graag een mailtje naar r.debont@bp-grondbezit.nl.
Start van het jaar van Cultureel Erfgoed
In 2018 staat Europa in het teken van cultuur en het cultureel erfgoed. Daarom organiseerde Lambert
van Nistelrooij, Lid van het Europees Parlement voor het CDA, op woensdag 25 april samen met het
European Internet Forum (EIF) een debat omtrent cultureel erfgoed, in het Europees Parlement te
Brussel.
Lambert van Nistelrooij is blij met het accent op cultureel
erfgoed: ‘het gaat Europa niet alleen om economische
samenwerking, buitengrenzen en veiligheid. De erfgoedsector
gaat gelukkig ook met zijn tijd mee. In het digitale tijdperk zijn
apps en driedimensionale presentaties niet meer weg te
denken voor het gericht verstrekken van toeristische informatie.
Zo wordt ons cultureel erfgoed meer en meer een beleving voor
alle generaties en draagt het bij aan onze identiteit en ons
cultureel
besef.’
Voor meer informatie omtrent de bijeenkomst kunt u hier
terecht. Ook kunt u de presentatie van de Commissie Educatie
& Cultuur raadplegen.
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Komt u kijken naar het werk van Staatsbosbeheer in de Westelijke Langstraat?
Komende weken gaat ook Staatsbosbeheer weer aan de slag met het onderhoud van haar percelen in
de Westelijke Langstraat. Staatsbosbeheer heeft als professional veel ervaring met het beheer en
onderhoud van natuur en stelt u in de gelegenheid om te komen kijken. Wilt u eens zien hoe
Staatsbosbeheer te werk gaat? Dan kunt u de komende tijd ‘binnenlopen’. Hoe gaat dit in zijn werk?
Met een mail aan mevrouw Nancy ten Have-Ceelen geeft u het aan wanneer u interesse
heeft, inclusief uw mobiele nummer.
Iedere keer als er door Staatsbosbeheer werk zal worden verricht ontvangt u via de app! een
melding, met tijdstip, locatie en soort werkzaamheden.
U kunt tijdens de werkzaamheden vrij langskomen om te kijken hoe Staatsbosbeheer te werk
gaat (voor de duidelijkheid: er is geen aanspreekpunt van de provincie of Staatsbosbeheer
aanwezig).
Contactpersoon: Nancy ten Have-Ceelen Omgevingsmanager Westelijke Langstraat | Cluster Natuur,
Water en Milieu | nthave@brabant.nl | www.brabant.nl/westelijkelangstraat |
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Antonius College
Het Antonius College (onderdeel van Marlijn Academie) combineert de werelden van zorg en
onderwijs. Met als opstap de Boris praktijkverklaringen, die gebaseerd zijn op de reguliere MBOwerkprocessen, kan het Antonius College perspectief bieden op een landelijk erkende MBO verklaring
en/of zelfs MBO-diploma, mits men meerdere praktijkverklaringen behaalt en voldoet aan de
generieke eisen.
Voor meer informatie, zie brochure Antonius College en
de Beschrijving Triple Antonius voor bijzondere Arbeidsparticipatie
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EURAF 2018 CONGRES
28-31 mei 2018 te Nijmegen
AGROFORESTRY ALS DUURZAAM GRONDGEBRUIK

'Agroforestry zou een grotere rol moeten spelen bij de
aanpak van de klimaatverandering’. Deze boodschap
wordt afgegeven door ICRAF, het Wereld
Agroforestry Centrum. Een toenemend
aantal mensen denkt de oplossing van ons
klimaatprobleem te weten, maar de grote vraag is
hoe we die kunnen realiseren in de echte wereld
waarin we op dit moment leven. Dat is een reden
waarom over de hele wereld congressen over dit
onderwerp worden georganiseerd. Het EURAF 2018
congres is er daar één van. EURAF staat
voor European Agroforestry Organisation.
Om deelname door boeren en ondernemers en instellingen in de agrarische sector te
vergemakkelijken, wordt hen de gelegenheid geboden ook voor één dag in te schrijven. Zie
pagina 'programma'. Daarvoor kunt u hier inschrijven. www.euraf2018conference.eu/

Agenda
24 mei
24 mei
28 mei
28-31 mei
2 juni
12 juni
25 juni

Brabantse Handhavingsdag ‘Ontmoeten in het groen’
Leefomgeving Altena
Finale datum inschrijven ‘Brood en Spelen’
EURAF 2018 CONGRES Nijmegen
ALV van FPG, Leisurelands Recreatiegebied Bussloo (Voorst)
ALV van BPG, Hoeve Cecilia – Langeweg / Zevenbergen
Workshop Bodem Brabant Vitaal (aanmelding in overleg met BPG)

15 september
4 oktober
6 oktober
3 november
10 november
1 december

Landelijke Landgoeddag
Landschapssymposium Soesterberg
Vrienden- en vrijwilligersdag Brabantse Landgoederen
Natuurwerkdag
ALV van BPG, suggesties voor een locatie zijn welkom
ALV van FPG

Colofon:
Grondig is een uitgave van het Brabants Particulier Grondbezit
Woudrichemseweg 36A, 4286 LB ALMKERK
Postbus 38, 4286 ZG ALMKERK
tel. + 31 (0)183 400 533
info@bp-grondbezit.nl www.bp-grondbezit.nl
De vereniging Brabants Particulier Grondbezit is aangesloten bij
de Federatie Particulier Grondbezit te Veenendaal

Grondig – mei 2018

6

