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Natuur- en Landschapsbeheer (SNL): reminder infoavond 16 maart!
De provincie Noord-Brabant en haar partners organiseren op woensdag 16 maart 2016 van 20:00 tot 22:00
uur (inloop om 19:45 uur) een informatieavond over de wijzigingen van het subsidiestelsel SNLnatuurbeheer. U kunt zich per direct aanmelden via www.brabant.nl/snl2016!
Locatie
is
de
Druiventros,
Bosscheweg
11,
5056
PP
Berkel-Enschot.
Verzoek is om ook als u verhinderd bent aan te geven of partners wel / geen contact met u op mogen
nemen. Wellicht tot morgenavond.

Advies: loop uw percelen na op http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan
Hertog Jan Lezing
Op woensdagavond 6 april 2016 wordt de derde Hertog Jan Lezing
verzorgd door Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. Hij is bijzonder
hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg en zijn
leerstoel maakt deel uit van de Erfgoed Academie in Brabant.
De titel van zijn lezing is “Het ontstaan van het hertogdom Brabant,
843-1288-1506; de toevallige uitkomst van een wisselvallig proces”.
Professor Bijsterveld neemt ons mee naar de oorsprong van het
Hertogdom Brabant, naar de tijd van Karel de Grote, uit wiens rijk het
hertogdom Lotharingen ontstond. Dit hertogdom lag aan de basis van
het latere hertogdom Brabant. Verlucht met afbeeldingen en kaarten
biedt deze lezing een verhelderend beeld over een duistere periode.
Deze derde Hertog Jan Lezing vindt plaats op Kasteel Heeze.
Vrienden, maar ook andere belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur
welkom.
Voor Vrienden is deze lezing gratis toegankelijk; ander belangstellenden betalen een bijdrage van € 7,50.
Wel vragen we u om u vooraf aan te melden door een email te sturen naar
info@brabantselandgoederen.eu en te vermelden met hoeveel personen u wilt deelnemen, waarna u de
routebeschrijving en verdere informatie ontvangt.
Ontmoeting in het groen (uitnodiging ontvangen door BPG)
Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigen wij uitvoerders, beleidsmakers, leidinggevenden en
bestuurders in de groene toezicht en handhavingssector uit
voor een netwerkochtend. Een ochtend die in het teken zal staan
van ontmoeten: kennis maken met elkaar en met ieders rol in het
brede werkveld. Momenteel is de organisatie druk bezig met het
samenstellen van een mooi programma.
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In april ontvangt u van ons een uitnodiging met meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden. Wij
vragen u daarop vooruitlopend de datum en tijd alvast in uw agenda te noteren.
WANNEER? woensdag 25 mei 2016
HOE LAAT?
9.00 – 14.00 | inclusief lunch
WAAR?
Fort Altena | Tol 8 | Werkendam
Wij ontmoeten u graag! Met vriendelijke groet,
namens alle samenwerkingspartners binnen ‘Samen Sterk in Brabant’
Jan Baan
Matthie van Merwenrode
Johan van den Hout
directeur Brabants Landschap bestuurlijk trekker SSiB
gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
Meer informatie volgt via: www.odbn.nl/ssib
Reminder: gecombineerde opgave 2016
Ook in 2016 kunnen actieve landbouwers weer uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling,
extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie aanvragen. Er zijn een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Zo is de voorwaarde voor ‘actieve landbouwer’ veranderd en kunnen landschapselementen
ook bij de algemene lijst ingezet worden. Tot slot is er een nieuw duurzaamheidscertificaat: hennep. Kijk
voor meer informatie op de webpagina betalingsrechten.
U kunt vanaf dit jaar de Gecombineerde opgave alleen digitaal indienen. Ook uw percelen kunt u alleen
nog digitaal bijwerken in de applicatie Mijn percelen. Vorig jaar heeft 93% van de ondernemers de opgave
al digitaal ingediend. Tijdens het digitaal indienen worden de gegevens direct gecontroleerd.
Werk uw percelen bij vóór 1 april!
Advies van RVO: weet u nu al dat u een ander gewas gaat telen? Wijzig dit dan meteen in Mijn percelen.
Het bijwerken van uw percelen vóór opening van de indienperiode van de Gecombineerde opgave (1 april15 mei) scheelt u veel tijd bij het invullen daarvan. Bovendien werkt het systeem sneller wanneer niet
iedereen tegelijk inlogt. Tijdens de indienperiode van de Gecombineerde opgave is de kans groter dat veel
mensen tegelijk inloggen. Percelen bijwerken kan het hele jaar door. Lees meer over percelen registreren.
https://mijn.rvo.nl/home
Agenda 2016
16 maart
17 maart
22 maart
6 april
16 april
16 mei
21 mei
25 mei
4 juni
17 september
1 oktober
5 november

12 november
26 november

Infoavond wijziging van SNL-natuurbeheer; Druiventros te Berkel-Enschot
Boekpresentatie Kartuizerhoeven op Kleinder Liempde
ELO / FFA congres in Brussel
3e Hertog Jan Lezing; Kasteel Heeze
Landelijke Landgoeddag
Dag van het Kasteel
ALV van FPG
Ontmoeting in het Groen. Fort Altena
ALV van BPG, met bezoek aan Zorglandgoed Hemelrijksche Hoeve
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?
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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