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Platteland ondergeschoven kindje in troonrede
“Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen,” zo luidt de openingszin
van de Troonrede 2016. Verder wordt er met geen woord gerept over landschap, cultuurhistorie, natuur of
landbouw. Het platteland snakt echter naar concrete invulling van twee kabinetsambities die wel worden
genoemd: ruimte voor ondernemerschap en investeringen in verduurzaming. De FPG en de Provinciale
Verenigingen missen dit in het gepresenteerde beleid.
Lees meer... Platteland ondergeschoven kindje in troonrede (zie www.grondbezit.nl)
Met als speerpunten voor de landelijke lobby: ‘Grondgebonden landbouw niet straffen’; ‘Belasten werkelijk
rendement in box 3’; ‘Aftrekbeperking monumenten averechts’ en ‘Geld nodig voor groene Boa’s’.
BPG zal hiervoor ook haar Brabantse Manifestpartners in stelling brengen.
Open Dag Landgoed Bleijendijk
Komende zaterdag 24 september houdt Landgoed Bleijendijk
een open dag. Het programma is toegevoegd aan deze
Grondig-Mail. U kunt kennismaken met het landgoed en een
bezoek brengen aan de Biologische Boerderij Bleijendijk en de
Biologische Dynamische Tuinderij de Guit. Wees van harte
welkom! Met vriendelijke groet, Herma Winnemuller en Karst
Kooistra. info@bleijendijk.nl; www.bleijendijk.nl
Vrienden- en vrijwilligersdag 1 oktober
Vanaf 13.30 uur zijn Vrienden/eigenaren welkom
in Kasteel Geldrop, waar deelnemers alles te
weten zullen komen over de geschiedenis van
het kasteel en haar eigenaren door de tijd heen.
De eerste bewoners lieten omstreeks 1350 een
kasteel bouwen, maar het huidige gebouw
dateert uit 1616 en is daarmee precies 400 jaar
oud.
Tijdens die middag zullen we alles te weten
komen over de vroegere bewoners van het
kasteel. Wat valt er te vertellen over de familie
Hoevenaar, aan wie het kasteel haar prachtige
parkachtige tuin te danken heeft? Beheerder Bart Klomp zal ingaan op de geschiedenis van het kasteel.
Zoals inmiddels gebruikelijk vinden er aansluitend rondleidingen plaats door het kasteel en de
bijbehorende tuin.
Wanneer u deze dag wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar:
info@brabantselandgoederen.eu en daarbij aan te geven met hoeveel personen u wilt komen. Na
aanmelding ontvangt u een bevestiging met routebeschrijving naar het kasteel. De kosten voor deze dag
bedragen € 10,00 per persoon.
Bijzonder zal ook de bijdrage van Philip Peeters (Provincie Noord-Brabant) zijn, met als titel ‘Bestuurlijk
Brabant’. Binnen de geschiedenis van Brabant staan vier verhaallijnen centraal: religieus Brabant (kloosters
en kerken), innovatief Brabant (waaronder industriële gebouwen), bevochten Brabant (militair erfgoed) en
bestuurlijk Brabant (kastelen en landgoederen). Deze verhaallijnen geven richting. Uiteraard geeft dhr.
Peeters uitleg over de verhaallijn van de kastelen en landgoederen.
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Eerste ‘Groene Baroniedag'
Streeknetwerk LandStad De Baronie nodigt u van harte uit voor haar eerste ‘Groene Baroniedag'. Op
donderdag 29 september gaan we met elkaar in gesprek hoe we samen ecologische verbindingszones op
een efficiënte manier kunnen inrichten en onderhouden. Na een korte inleiding door wethouder Paul de
Beer, zullen er drie interactieve sessies gehouden worden. De sessies hebben de volgende thema’s:
Efficiënt inrichten binnen ecologische kaders; Verwerken van reststromen; Gezamenlijk aanbesteden.
Na deze sessies volgt er een korte terugkoppeling, waarna de dag rond 16.00 uur wordt afgesloten met
een borrel. Aanmelden kan via secretariaat@landstaddebaronie.nl.
Natuurbeheerplan 2017; wijziging subsidie Schaapskuddes
Gedeputeerde Staten hebben op 12 september jl. het Natuurbeheerplan 2017 vastgesteld. Hierin zijn de
wijzigingsverzoeken voor het aanpassen van natuurbeheertype en/of begrenzing van het Natuur Netwerk
Brabant (NNB) verwerkt. U kunt de kaartbestanden behorend bij dit besluit vinden op:
www.brabant.nl/natuurbeheerplan Vervolgens doorklikken op natuurbeheerplan en op de ambitiekaart of
de beheertypenkaart. Ook is een verschillenkaart opgenomen. Voor besluiten die betrekking hebben op
grenswijzigingen heeft Gedeputeerde Staten tevens een besluit genomen door middel van
kaartaanpassingen 5 Verordening ruimte 2014.
Afgelopen jaren voorzag de provincie in een rechtstreekse subsidie aan een negental schaapskuddes. Pas
medio 2016 werd duidelijk dat deze vorm van subsidiering aan het eind van dat jaar ten einde komt. Vanaf
dat moment is alles op alles gezet om aansluitend in 2017 de SNL-toeslag open te stellen. Dit heeft het
selectieproces van de gebieden voor de verdeling van 390 ha onder druk gezet. De begrenzing was nog
niet bekend bij het ter inzage leggen van het ontwerp Natuurbeheerplan. Met de beheerders is afgesproken
dat men desgewenst in 2017 nog een voorstel kan doen voor een beperkte aanpassing van de begrenzing.
De totale oppervlakte van 390 ha blijft in dat geval ongewijzigd. De toeslag voor schapenbegrazing wordt
opengesteld onder de volgende condities: Het moet gaan om gescheperde beweiding met een kudde van
het Kempisch heideschaap; de terreinbeheerder die de subsidie ontvangt moet een meerjarige contract
aangaan met de eigenaar van de kudde. De duur van het contract is minimaal even lang als de duur van
hun eigen SNL-subsidie.
Faunatunnel als ‘woning’
In Gilze-Rijen is onlangs een faunatunnel aangetroffen die gebruikt werd als
‘woning’. De faunatunnel kon via een landschapselement benaderd worden,
zodat er vanaf de openbare weg geen sporen zichtbaar waren. In de tunnel
stonden stoelen, een tafel en een bed. Er lag ook een kleine hoeveelheid
afval. Na deze constatering is de faunatunnel geruimd en weer als
faunatunnel in gebruik. Meer informatie over handhaving in het
buitengebied: www.odbn.nl/ssib
Agenda
29 september
30 september
Najaar
1 oktober
2 oktober
3 oktober
5 november
12 november
17 november
26 november

Groene Baroniedag
Beheerdersdag. Heerlijkheid Mariënwaerdt
Start Opvolgingscursus FPG
4e Vriendendag Brabantse Landgoederen, Kasteel Geldrop
Rondleiding Natuurbegraafplaats de Utrecht
Informatieavond FONDSEN in Het Groene Woud
Natuurwerkdag; particuliere eigenaren kunnen zich aanmelden
ALV van BPG, uitnodiging volgt. Noteer deze middag in uw agenda!
Start cursus agrarisch natuurbeheerder (HAS-Den Bosch)
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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