GRONDIG
Editie Brabant – mei 2019
Voorwoord van de voorzitter
Vanuit BPG wensen wij VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA en de twee formateurs veel succes bij
het formatieproces om het nieuwe provinciebestuur te vormen. Samen met onze partners leverden wij
input via ons Manifest ‘Brabants Mozaïek in Ontwikkeling’, via ons landelijk initiatief ‘Renaissance van
het Platteland’, voor een wederkerige samenwerking ‘Stad-Land’ én via het Manifest ‘Brabants
Landelijk Erfgoed’. Op korte termijn verwachten wij een goede samenwerking met het nieuwe College
te kunnen starten. Daarbij gaan wij input leveren via de Brabantse Nota ‘Bos’ voor verbetering en
uitbreiding van ons bosareaal en de Pilot voor de bescherming van Erfgoed in de beekdalen.
Dat de geborgde zetels belangrijk zijn voor uitdagingen van de toekomst van ons watersysteem blijkt
bij Waterschap De Dommel, daar is o.a. Vincent Lokin benoemd als DB-lid! In het verlengde van de
vorige periode zetten we zowel bij de Provincie als de Waterschappen ons in voor een constructieve
samenwerking en wensen de nieuwe bestuurders veel succes.
Op dinsdagavond 4 juni as zijn al onze leden en relaties welkom op ‘Golfpark Almkreek’ te Almkerk.
De nieuwe eigenaar en BPG-lid Hans Schaap laat zien hoe met vakkundige inrichting en beheer een
aantrekkelijk landschap ontstaat in het historische poldergebied, zowel voor de golfspelers als
bezoekers en omwonenden. Hans Schaap voert via zijn ‘Hollandsche Greenkeeping Maatschappij’ het
beheer uit van diverse banen, nu komende aspecten van grondeigendom erbij. Daarnaast is Piet
Rombouts uitgenodigd om u bij te praten over de mogelijkheden van Agroforestry en kansen om op
een duurzame wijze het Brabantse areaal aan bos/houtopstanden te laten stijgen.
Tijdens de ALV nemen we afscheid van onze
gewaardeerde penningmeester Jos Klessens. Het
bestuur heeft veel waardering voor zijn inzet voor
onze vereniging, voor Cluster Zuid en in het
landelijke penningmeesteroverleg. U kunt tijdens
onze ALV ook kennismaken met onze nieuwe
bestuurders, Rutger van Basten Batenburg en
Bibian van Rijckevorsel. Rutger gaat de taken van
Jos overnemen en Bibian is reeds bestuurlijk actief
namens BPG in het kader van de oprichting van
het Van Gogh Nationaal Park.
Tot ziens op 4 juni, ik hoop u dan te ontmoeten.
Vooraf is er ook gelegenheid om bij te praten tijdens de gezamenlijke maaltijd, waarbij we om 17.30
uur aan tafel gaan.
Hartelijke groet,
J. Hak, voorzitter BPG
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Groen geborgde Zetels
De door de VBNE benoemde waterschapbestuurders voor natuurterreinen in de waterschappen:
Waterschap Aa en Maas
Dhr. W. Peters
wpeters@aaenmaas.nl
Waterschap Brabantse Delta Dhr. P. von Meijenfeldt
peter@vonmeijenfeldt.com
Waterschap De Dommel
Dhr. M. de Wit
m.dewit@staatsbosbeheer.nl
Waterschap De Dommel
Dhr. V. Lokin
vincent@arboribussilva.nl
BPG onderhoudt frequent contact en wenst de bestuurders veel succes. Uiteraard kunnen vragen ook
rechtstreeks gesteld worden door de natuureigenaren.
Ontwerp Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 23 april 2019 het ontwerp
van de ‘Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019’ vastgesteld. Gelijktijdig
hebben Gedeputeerde Staten ook het ontwerp van het Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld. Beide
ontwerpen worden ter inzage gelegd voor een inspraak- respectievelijk zienswijzeprocedure.
Inhoud wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant
Het ontwerp van de Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019 bevat
wijzigingen en correcties die onder de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten vallen. Het merendeel
van de wijzigingen heeft betrekking op de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant. Dit naar
aanleiding van wijzigingen in het Natuurbeheerplan.
Inhoud wijziging Natuurbeheerplan 2020
Welk type natuur binnen de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) aanwezig is of moet
worden gerealiseerd is in het Natuurbeheerplan opgenomen. De in het Natuurbeheerplan opgenomen
natuurdoelen zijn van belang voor subsidiemogelijkheden. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 bevat
besluiten over verzoeken om aanpassingen van de ambitiekaart en/of natuurbeheertypen door
grondeigenaren en terreinbeheerders. De grenzen van het NNB in de Verordening ruimte en het
Natuurbeheerplan worden op elkaar afgestemd. Daarom staan grenswijzigingen uit de ontwerpkaartaanpassing voor de Verordening ruimte Noord-Brabant ook in het ontwerp-Natuurbeheerplan
2020.
Beschikbaarheid en inzage
U kunt het ontwerp van de Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019 en
de tekst van het ontwerp van het Natuurbeheerplan 2019 raadplegen via:
http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl .
U kunt rechtstreeks naar het plan via: www.brabant.nl/Verordeningruimtekaartaanpassingen2019. Het
plan is ook beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.VrNBrkaarten2019on01 en www.ruimtelijkeplannen.nl .
U kunt het kaartmateriaal dat hoort bij ontwerp van het Natuurbeheerplan 2020 raadplegen via
www.brabant.nl/natuurbeheerplan en de daar opgenomen link naar de kaart van het Natuurbeheerplan. De ontwerpen met de daarbij behorende stukken liggen ter inzage in het Provinciehuis.
Reactietermijn
Ontwerp Wijziging ruimte Noord-Brabant,
kaartaanpassingen 2019: inspraak is mogelijk
gedurende een periode van vier weken, en wel
met ingang van 20 mei tot en met 17 juni 2019
Ontwerp Natuurbeheerplan 2020: het indienen
van zienswijzen is mogelijk gedurende een
periode van zes weken, en wel met ingang van
6 mei tot en met 17 juni 2019.
Advies bestuur BPG: check de status van uw
eigendommen!

Grondig – mei 2019

2

Voucherregeling ‘Klimaatadaptatie Het Groene Woud’
Nationaal Landschap Het Groene Woud wil de
totstandkoming stimuleren van goede projectplannen
met daarin concrete en uitvoeringsgerichte
maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan het
opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.
Voor het uitvoeren van deze projectplannen is
de provinciale
subsidieregeling
‘Klimaatadaptatieprojecten’
beschikbaar.
Via
de
voucherregeling van Het Groene Woud kan een
bijdrage worden verkregen voor het laten maken van
een concreet en uitvoeringsgereed projectplan.
Het projectplan moet zijn gericht op het treffen van
fysieke maatregelen van enige omvang, die bijdragen aan het meer klimaatbestendig maken van de
leefomgeving. Het op te leveren projectplan dient bij voorkeur te passen binnen de
subsidievoorwaarden van de provinciale subsidieregeling Klimaatadaptatie-projecten. De bijdrage van
Het Groene Woud in de daadwerkelijke kosten voor het laten maken van het projectplan bedraagt
max. € 9.000, onder de voorwaarde dat de aanvrager minimaal eenzelfde bedrag beschikbaar stelt als
bijdrage in de uitvoeringskosten van het projectplan. Lees meer over deze regeling via deze link.
Opening van het Bijenommetje van de gemeente
Landerd op vrijdagmiddag 14 juni.
De bijenhotels zijn onderdeel van één van de
zogenoemde
‘ommetjes’ in
het
kader
van
Landschappen-van-Allure. Die ‘ommetjes’ verbinden
de dorpen meer met de Maashorst. Hiervoor zijn
wandelpaden ontwikkeld van circa 6 à 10 km in en om
Zeeland en Schaijk. Ze voeren langs mooie plekken in
het buitengebied. De gemeente Landerd heeft het
initiatief genomen om voorzieningen voor bijen te
koppelen aan één van deze routes: het Bijenommetje.
Er zijn in totaal 12 bijenhotels, zodat de term
Bijenommetje geen loze kreet blijft. Langs de route staan geschikte bomen, struiken en
bloemenweiden voor bijen. Er staan infopanelen met informatie over bijen en de specifieke locatie
waar het bijenhotel staat. Voor meer informatie over de opening: Bureau Martens Management &
Communicatie; Email: annie@bureaumartens.nl
Inloopavond project ‘Land van Coudewater’
Op donderdag 23 mei aanstaande organiseert VOF Land van Coudewater een inloopavond over dit
project in De Kentering in Rosmalen. Deze avond is voor alle geïnteresseerden maar met name voor
omwonenden, ondernemers en andere mensen of organisaties met een speciale interesse voor dit
prachtige gebied. Het programma bestaat uit
twee onderdelen. Een vraaggesprek met de
gebiedsontwikkelaar, de landschapsarchitect
en één van de beoogde architecten. Daarna
kunnen alle aanwezigen bij meerdere
informatiepunten vragen stellen over diverse
onderwerpen.
Om iedereen zo goed mogelijk te ontvangen, is
het fijn als u via info@landvancoudewater.nl
laat weten dat u van plan bent te komen.
Lees verder op de website
www.landvancoudewater.nl
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Belangrijke websites voor particuliere grondeigenaren
Contactgegevens ANV’s / intekenen agrarisch natuurbeheer
Agrarische Collectieven in Noord-Brabant; www.anbbrabant.nl; met contactgegevens van de ANV’s
Uitvoeringsplan Natuurinclusieve landbouw, Ondernemerscoach:
www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitieduurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/natuurinclusieve-landbouw
Waterschap Brabantse Delta, aanmelden voor Agrarische nieuwsbrief:
www.brabantsedelta.nl/algemeen/actueel/aanmelden-nieuwsbrief-agrariers.html
Hoogspanningsverbindingen traject Roosendaal – Tilburg www.zuid-west380kv.nl
Voorbereidingsbesluit verlengd: de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden een inpassingsplan voor waarin het tracé van de
nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost, van het 380 kV-station Rilland naar het
nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg, wordt vastgelegd. Op de website vindt u de actuele kaart.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant en Werkeenheid www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
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 Noord-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.
Voorstellen Voedselraad
Op 15 juni presenteren alle werkplaatsen hun definitieve voorstel aan elkaar tijdens de Brabantse
Voedselraad. De Voedselraad bestaat uit alle aanwezige deelnemers van de eerdere Voedseltop,
waarbij ook BPG input heeft geleverd. Na publieke presentaties van alle voorstellen aan drie panels,
beslist de Voedselraad welke voorstellen wel en niet worden opgenomen in het ‘Voedselbesluit van
Noord-Brabant’. Ga voor meer informatie over deze slotbijeenkomst naar www.voedsel1000.nl.
WWW.VOEDSEL1000.NL
BPG is uitnodigend voor de slotbijeenkomst op zaterdag 15 juni. N.B. Deelname namens BPG is
mogelijk. Dan graag bericht naar info@bp-grondbezit.nl. In verband met de voorbereidingen is het
noodzakelijk dat iedereen zich van tevoren aanmeldt.
Locatie De Voedselraad vindt plaats op 15 juni van 9.00 uur tot 18.00 uur, in Congrescentrum 1931,
Oude Engelenseweg 1, ’s-Hertogenbosch. In de week voorafgaand van de Voedselraad is er een
gedetailleerde agenda voor de deelnemers beschikbaar.
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Provincie stimuleert duurzaam bodembeheer
De provincie Noord-Brabant gaat boeren die de bodemkwaliteit van hun landbouwgrond structureel
willen verbeteren, financieel en praktisch ondersteunen. Vanaf 3 juni kan hiervoor subsidie worden
aangevraagd bij de provincie. De provincie stelt de subsidieregeling “Vitale Bodem” open voor de
periode van een jaar. Er is vooralsnog € 800.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 75%
van de kosten, met een maximum van € 200.000 per project. Zie www.brabant.nl
Uitnodiging Vrijwilligersdag Natuur
Op zaterdag 25 mei is het Vrijwilligersdag Natuur in Brabant. Vrijwilligers die zich in Brabant inzetten
voor monitoring, bescherming en kleinschalig beheer van natuurgebieden zijn van harte welkom. Ook
als je interesse hebt om vrijwilliger te worden ben je welkom. Er is een actief programma met
excursies, workshops, lezingen en films over de Brabantse biodiversiteit en het natuurbeheer:
www.floron.nl/actueel/vrijwilligersdag-natuur-brabant-2019; mail: vrijwilligersdagbrabant@floron.nl
Agenda
23 mei
25 mei
1 juni
4 juni
14 juni
15 juni
Datum volgt
11 juli

Inloopavond VOF Land van Coudewater
Vrijwilligersdag Natuur (Udenhout)
ALV FPG (Landgoed Junne, Ommen)
ALV BPG (Golfpark Almkreek) + lezing Agroforestry te Almkerk
Bijenommetje van de gemeente Landerd
Voedselraad Voedsel 1000 Brabant
Bijeenkomst Altena Particulier Grondbezit: Omgevingsvisie en samenwerking
Bijeenkomst BPG: (ANBI-) stichtingen en grondeigendom

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
FPG en BPG hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld.

ALV van BPG + rondleiding
dinsdagavond 4 juni 2019
Golfpark Almkreek
Aanvang gezamenlijke maaltijd 17.30 uur
Aanvang bijeenkomst 19.00 uur
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Menu ‘Almkreek – diner’
❖ Voorgerecht
❖ Hoofdgerecht ‘Vlees of Vis’
❖ Koffie/lekkernij na (bij ALV)
Meld u aan via info@bp-grondbezit.nl
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