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Wijzigingen subsidie natuur- en landschapsbeheer
Per 1 januari 2017 wijzigt het subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer. Dit is van belang voor
iedereen die subsidie wil aanvragen voor natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB).
Certificering wordt verplicht en de subsidieaanvraag moet een minimale omvang hebben. De wijzigingen
gaan pas per 1 januari 2017 in, maar vragen nu al actie van nieuwe aanvragers! Vóór 15 september moet
een aanvraag voor certificering gedaan zijn of een keuze gemaakt voor een natuurcollectief waar men zich
bij aansluit. Uiteraard kunt u hierbij advies vragen aan BPG, per mail of telefoon (info@bp-grondbezit.nl).
Per 1 januari 2017 moeten alle beheerders t.b.v. de SNL-aanvraag een certificaat hebben dat garandeert
dat zij het beheer volgens geldende kwaliteitseisen uitvoeren. Een beheerder kan een individueel certificaat
hebben of zich aan te sluiten bij een collectief met een groepscertificaat. Het certificaat moet ruim vóór
indiening van het subsidieverzoek aangevraagd zijn. Voor beheerders die zelfstandig een aanvraag
indienen (met meer dan 75 hectare) is dat vóór 15 september, voor collectieven en beheerders die via een
collectief aanvragen is dat vóór 1 november. De Stichting Certificering SNL verleent de certificaten
natuurbeheer namens de provincies, zowel de individuele certificering als groepscertificering voor een
collectief. Voor meer informatie en aanvragen van een certificaat zie portaalnatuurenlandschap.nl
Om in 2017 aanmerking te komen voor subsidie moeten aanvragers met minder dan 75 hectare zich vóór
15 september 2016 aansluiten bij een natuurcollectief. Dit collectief bundelt subsidieaanvragen zodat ze
gezamenlijk boven de 75 hectare uitkomen. In Brabant zijn 3 collectieven actief (klik op de naam voor de
contactgegevens):
 de Bosgroep Zuid Nederland
 het Natuurcollectief Brabant (NCB)
 het Steunpunt Boseigenaren
Ook beheerders groter dan 75 hectare kunnen zich bij deze collectieven aansluiten. NCB is onlangs
opgericht, in samenspraak met Part-Ner. Het Natuurcollectief is al bezig met de aanvraag voor de SNL
beheervergoeding 2017. Wilt u meedoen, meld u dan aan. Een aanmeldformulier vindt u op
www.natuurcollectieven.nl. U kunt NCB bereiken via mevrouw Frederike Scholten, Sparrendaalseweg 11
5262 LR Vught; tel: 0683024165 e-mail: info@natuurcollectiefbrabant.nl
Loopt uw beheersubsidie dit jaar af? Of gaat u voor 2017 voor het eerst subsidie voor natuur en
landschapsbeheer aanvragen en wilt u weten wat deze wijzigingen voor u betekenen? Meer informatie en
contactadressen vindt u in de brief die alle beheerders eind februari 2016 ontvingen. Zie ook:
portaalnatuurenlandschap.nl
Of neem contact op met: Pieter de Groot, 06-55686640, e-mail PdGroot@brabant.nl of Rob van
Oudheusden, 06-18303306, e-mail ROudheusden@brabant.nl
www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/nieuws-natuur-enlandschap/2016/wijzigingen-subsidie-natuur-en-landschapsbeheer.aspx
Aanvragen Agrarisch Natuurbeheer 2017
Vanaf 1 januari 2016 is in ons land een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
in werking getreden. De overheid maakt geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met
agrarische streekcollectieven. Er zijn drie Brabantse collectieven: West-, Midden-, en Oost-Brabant. De
Collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen uit de regio. Op zeer korte termijn
worden de aanvragen 2017 gereedgemaakt. Heeft u vragen, mail met uw collectief via http://anbbrabant.nl/
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Inschrijving voor Pachtgronden
Tot en met zondag 2 oktober as kan worden ingeschreven op
in totaal 925 hectare aan pachtgrond in de provincie NoordBrabant. Net als vorig jaar is gekozen voor een openbare
inschrijving. Alle in 2017 beschikbare pachtpercelen worden
aangeboden via de website www.pachtbank.nl. Ook de
(gewijzigde) pachtvoorwaarden zijn op de website te vinden.
Op 1 januari 2016 heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant de
pachtuitgifte overgenomen van een groot deel van de
grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. Het gaat om gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant,
maar ook om gronden daarbuiten. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft er voor gekozen om de
beschikbare percelen via een openbare inschrijving te verpachten. De percelen worden in clusters (een of
meerdere percelen) aangeboden via www.pachtbank.nl. Deze wijze van verpachten zorgt er voor dat voor
iedereen duidelijk is welke gronden worden verpacht en onder welke voorwaarden.
De biedingen van de potentiële pachters worden dit jaar niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs,
maar ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de
grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en
versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen-, maakt daarmee meer
kans op gunning van een cluster van percelen. De nieuwe wijze van gunning stimuleert een duurzamer
beheer van de pachtgronden in Brabant.
Uiterlijk op 15 november 2016 wordt de gunningslijst gepubliceerd op de website van het Groen
Ontwikkelfonds Brabant: www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
Alle informatie over de te verpachten gronden, de inschrijfvoorwaarden en andere relevante documenten
is terug te vinden op www.pachtbank.nl.
Meer inhoudelijke informatie, waaronder een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden, staat
op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl en www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/pacht2017
Opleiding agrarisch natuurbeheerder
Wil een agrarisch ondernemer de economische kansen die werken in
en voor de natuur biedt beter benutten en zo het bedrijf
toekomstbestendig maken? Wil de ondernemer meewerken aan het
ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal tussen pachters en
grondeigenaren en bijdragen aan een draagkrachtige natuur?
Het cursusprogramma ‘Natuurbeheer en ondernemerschap’ kan
helpen deze doelen te bereiken. Afhankelijk van de behoefte kan
gekozen worden voor de basiscursus of voor een cursus op niveau 1,
2 of 3 of een aantal losse modules.
Deze
‘vangroenewaarde’
opleiding is ontwikkeld
met Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten,
CAH Vilentum Dronten
en HAS Den Bosch.
Op 17 november starten
verschillende cursussen
op de HAS in Den
Bosch.

Mail u vragen naar info@vangroenewaarde.nl. Ook is een studieadviseur beschikbaar.
Zie verder: www.vangroenewaarde.nl/opleiding/
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Brabantse Omgevingsvisie
Samenwerken aan de toekomst van Noord-Brabant: deze
maand september start ‘de Denkfase’. Dan kunt u uw
ideeën kenbaar maken via de website van de Provincie
Noord-Brabant. De Denkfase is een belangrijk onderdeel
van het proces naar de Brabantse Omgevingsvisie. In
deze fase wordt nagedacht over contouren van de visie.
In de verkenning ‘Op weg naar de Brabantse
Omgevingsvisie’ zijn 10 vragen gesteld. De antwoorden
leiden naar de contouren van de visie.
Hoe abstract of concreet maken we de visie? En hoe
intensief werken we met welke partners samen? Stellen
we vaste kaders of werken we toe naar richtingwijzers? En betrekken we daarbij ook economische en
sociale vraagstukken? Het is een samenvatting van de belangrijkste vragen die tijdens de droomfase zijn
gedeeld.
Uw inzichten worden samen met die van bijvoorbeeld de “Durftank” vertaald naar verschillende scenario’s
voor de Brabantse Omgevingsvisie. Deze vormen samen de startnotitie die aan het einde van 2016 klaar
is. Aan de hand hiervan beslissen de Provinciale Staten van Brabant wat de contouren van de Brabantse
Omgevingsvisie zijn.
Via de links onder de vragen vindt u meer informatie. Welke keuzes zou u voor de Brabantse
Omgevingsvisie maken? www.omgevingsvisienb.nl/denk-mee/
Inspraak notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie A16
Van 25 juli tot 19 september 2016 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project
Windenergie A16 ter inzage. Belangstellenden kunnen tot 19 september een zienswijze indienen. Begin
september zijn er inloopavonden voor bewoners en andere betrokkenen.
De provincie onderzoekt samen met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert welke plekken
in het gebied aan weerszijden van de A16 het meest geschikt zijn voor de plaatsing van dertig tot veertig
windmolens.
Brabant investeert fors in erfgoed
De provincie Noord-Brabant investeert het komende jaar bijna € 3,3
miljoen in erfgoed. Het grootste gedeelte daarvan (3.099.679 euro)
wordt besteed aan het restaureren van rijksmonumenten. € 1,72
miljoen hiervan is ‘matching’: de provincie stelt eenzelfde bedrag
beschikbaar als de rijksoverheid.
Natuurbegraafplaats officieel geopend
Op vrijdag 2 september zijn Natuurbegraafplaats 'De Utrecht' en Erebegraafplaats Kunstrijk officieel
geopend door de burgemeesters Ryan Palmen van Hilvarenbeek en Harry Nuijten van Reusel-De Mierden
samen met rentmeester a.s.r. Harry Breviers van Landgoed de Utrecht tijdens het feeëriek ballet
'Waterdans' door theatergroep 'De Kwekerij'. Bekijk hier de video-impressie
Leergang Opvolging Particuliere Landgoederen
30 september 2016 - 31 januari 2017
De FPG organiseert komend najaar de derde editie van de Leergang Opvolging Particuliere
Landgoederen. Werk met een kleine groep toekomstige eigenaren (Max. 12 personen) onder
professionele begeleiding aan een eigen plan voor de opvolging. Download de brochure.
Beheerdersdag
30 september 2016, 09:30 | Heerlijkheid Mariënwaerdt
U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de Beheerdersdag! Dit is
een jaarlijkse kennisdag over beheer van bos, natuur en
landschap in Nederland. Een dag boordevol actualiteit, uitwisseling en ontmoeting. Voor particuliere
grondeigenaren vinden er meerdere interessante workshops plaats. FPG is partner van de
Beheerdersdag; zie beheerdersdag.nl.
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Bestuurlijke uitnodiging voor BPG
De Groote Peel en de Mariapeel zijn de
komende maanden het toneel van
omvangrijke natuurherstelprojecten. Een
groot aantal partijen werkt in het BrabantsLimburgse grensgebied samen aan het
herstel van het in Nederland zeldzame
hoogveen.
BPG Penningmeester Jos Klessens neemt
op verzoek van de Provincie namens onze
vereniging zitting in de Gebiedscommissie.
Regiocoördinator René de Bont heeft Jos
Klessens
vervangen
tijdens
de
bijeenkomst van 22 juli (zie foto).
Uitvoering is mogelijk mede dankzij het Europese LIFE+ subsidieprogramma. In hetzelfde gebied worden
binnenkort ook natuurherstelmaatregelen uitgevoerd in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS).
Voor het herstel van het hoogveen is het cruciaal dat het water in het gebied beter wordt vastgehouden. De
Provincie werkt hier aan in de Groote Peel en Staatsbosbeheer in de Mariapeel, beide in samenwerking
met Waterschap Aa en Maas, Waterschap Peel en Maasvallei, de provincie Limburg en belanghebbenden
in de streek.
De brede samenwerking in het Peelgebied is op vrijdag 22 juli beklonken tijdens een bijeenkomst in
buitencentrum De Pelen in Ospel. Daar werd ook de start van de uitvoering van werkzaamheden in de
Groote Peel gemarkeerd met een starthandeling. Bestuurders van de samenwerkende organisaties
onthulden een informatiepaneel.
Behalve de projecten voor hoogveenherstel zijn de komende tijd meer natuurmaatregelen nodig in De Peel.
Onder andere om de schadelijke effecten van stikstof in en om de Natura 2000-gebieden terug te dringen.
In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moeten daarom op korte termijn ongeveer 80
hectaren landbouwgrond worden aangekocht (of op verzoek van de eigenaar zelf worden omgevormd!) en
omgevormd tot natuurgebied.
Alle grondeigenaren zijn of worden de komende maanden benaderd voor een verkennend gesprek. Na de
zomer organiseert waterschap Aa en Maas samen met de Integrale Gebiedscommissie een
informatieavond voor grondeigenaren en overige belangstellenden. Grondeigenarenkunnen er voor kiezen
om de grond in eigendom te houden en zelf de vereiste natuurherstelmaatregelen te realiseren. Of zij
kunnen hun grond verkopen, waarbij zij mogelijk aanspraak kunnen maken op volledige schadeloosstelling.
Agenda
30 september
30 september
1 oktober
2 oktober
5 november
12 november
17 november
26 november

Beheerdersdag. Heerlijkheid Mariënwaerdt
Start Opvolgingscursus
4e Vriendendag Brabantse Landgoederen, Kasteel Geldrop
Rondleiding Natuurbegraafplaats de Utrecht
Natuurwerkdag; particuliere eigenaren kunnen zich aanmelden
ALV van BPG, locatie? Suggesties zijn welkom.
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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