GRONDIG
Editie Brabant – oktober 2016
Voorwoord van de voorzitter
De discussie rondom het mogelijk vervallen van de aftrek van onderhoud van Rijksmonumenten
vraagt alle aandacht. Om dit ondoordachte voorstel de kop in te drukken vraag ik u per direct de
landelijke petitie te ondersteunen. U vindt de link en instructie op pagina 2. Er is al veel te weinig steun
voor het buitengebied, als ook deze regeling wegvalt, zal de verloedering verder toenemen. Juist het
particulier initiatief is nodig om de ziel in het monument te houden. En als het onderhoud eenmaal
achterwege blijft is het zo gebeurd en blijft op termijn sloop óf een veel duurdere restauratie over.
Als u toch aan het ondersteunen bent, dan graag aandacht voor het ‘Van Gogh Nationaal Park’. In
mijn contact met mede-initiatiefnemer Jan Baan en wethouder Mario Jacobs van de Gemeente Tilburg
is gesproken over het samenwerken met de landgoederen in dit gebied. Uiteraard stemmen we
daarbij af met onze leden Libéma en Efteling, en ook het contact met ZLTO i.v.m. de noodzakelijke
‘Renaissance van het platteland’ kunnen we daarbij inzetten. Er liggen kansen om de ondernemingen
te vergroenen en eigendom/beheer te versterken. Wel is het zaak om zelf tijdig aan de bel te trekken.
Dat geldt ook voor het bod van de B5-gemeenten, waarover ondergetekende vooraf is gebeld door de
wethouder van Tilburg, namens deze gemeenten. Wij zijn het met Mario Jacobs eens dat er meer
flexibiliteit en samenwerking nodig is. Provincie, GOB en Manifestpartners bevestigen dat er ook bij
deze ontwikkeling alle ruimte is voor particulier/agrarisch initiatief, het moet dan wel bekend zijn wat
uw plannen zijn! Kom met uw ambitie; vanuit BPG, het Coördinatiepunt bij Brabants Landschap en de
Werkeenheid kunnen we ondersteuning geven!
De uitdagingen voor het landelijk gebied in onze provincie zijn groot. BPG werkt samen met Provincie,
Manifestpartners en GOB; grondeigenaren spelen een belangrijke rol om verder te komen. Samen
met Jan Baan ga ik namens u het gesprek aan met Gedeputeerde Johan van den Hout. Op de
agenda staan de actuele zaken zoals de continuïteit van SNL/collectieven, de uitvoering van de PAS
en de noodzaak om de Lanenregeling opnieuw in te voeren. Daarnaast staan we stil bij onze
specifieke inzet voor 2017 – 2018 m.b.t. de realisatie NatuurNetwerk, invoering van het concept
‘Ondernemend NatuurNetwerk’, het organiseren van landgoedtafels, de VAB’s, toezicht etc.
Het is plezierig dat we hierbij optrekken met Brabants
Landschap. De hernieuwde kennismaking met voorzitter
Joseph Vos was dan ook een prachtige gelegenheid om
enerzijds onze dank uit te spreken richting de scheidend
voorzitter Van Dijk én onze lange termijn samenwerking
te bevestigen. Dit o.a. door de herijking van de
samenwerkingsovereenkomst, welke door de nieuwe
voorzitter volledig wordt onderschreven. Bij het bezoek
aan Landgoed Clootwijck waren namens BL aanwezig:
Joseph Vos (vz), Hans van Daalen, Marieke Moorman, Jan Baan en Ernst-Jan van Haaften. De BPGdelegatie: Jan Hak (vz), Sammy van Tuyll, Etienne Schoenmakers, Jos Klessens en René de Bont.
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Tijdens de komende ledenvergadering gaan we graag met u in gesprek. Er is veel in beweging, denk
aan SNL en het certificeren. FPG-directeur Berend Pastoor zal u bijpraten, o.a. over de lobby om de
Monumentenaftrek te behouden. En wat te denken van ons aller waterdossier en de kennismaking
met de Herenboeren.
Tot ziens op 12 november, ik hoop u te Boxtel te ontmoeten,
J. Hak, voorzitter BPG

Ondertekenen petitie tegen afschaffen Monumentenaftrek
BPG roept u op om de petitie te ondertekenen tegen het afschaffen van de fiscale aftrekregeling
voor Rijksmonumenten (rood en groen). Deze petitie maakt onderdeel uit van een gezamenlijke lobby
tegen het kabinetsvoorstel van BPG / FPG, VPHB en andere bij monumenten betrokken organisaties.
U kunt de petitie hier ondertekenen: Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!
www.petities.nl
Het afschaffen van de monumentenaftrek zet de inspanningen van particulieren om Rijksmonumenten
in stand te houden zwaar onder druk. De petitie vraagt de Tweede Kamer de huidige regeling in stand
te houden, en is na overleg opgesteld door de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM).
De petitie zal gezamenlijk worden aangeboden aan de woordvoerders financiën en cultuur in de
Tweede Kamer. Het exacte moment daarvan is nog niet bekend. Op onze FPG website
www.grondbezit.nl plaatsen we geregeld updates, zodat u de ontwikkelingen kunt volgen. Daar kunt u
ook alle eerdere berichten over het afschaffen van de monumentenaftrek teruglezen.
De belangrijkste debatten waarin de maatregel aan de orde komt zijn:




Maandag 31 oktober (11:00-19:00u): 1e wetgevingsoverleg Belastingplan
Maandag 7 november (11:00-23:00u): 2e wetgevingsoverleg Belastingplan, 1e termijn regering en
volledige 2e termijn (met minister Bussemaker);
Maandag 21 november (11:00-21:00u): begrotingsdebat Cultuur.

Stem op Van Gogh Nationaal Park
Brabant is rijk aan natuurgebieden. Het maakt Brabant tot een
provincie met een woon en werkklimaat van bijzondere klasse.
Dat wordt nog eens onderstreept door het feit dat 2 Brabantse
natuurgebieden kandidaat zijn in de publieksverkiezing van het
mooiste natuurgebied van Nederland. Die wedstrijd wordt door
het ministerie van EZ georganiseerd en in het totaal zijn 13 gebieden genomineerd. De winnaar krijgt
een fors bedrag voor de nodige investeringen en publicitaire ondersteuning.
Het Van Gogh Nationaal Park is een ensemble van bijzondere
natuurgebieden en landschappen die in elkaar overlopen, van de
Oostelijke Langstraat en de Loonse en Drunense Duinen tot de
Oisterwijkse Vennen, de Kampina en Nationaal Landschap Het Groene
Woud. Het geeft de inwoners van Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch
en talloze bezoekers letterlijk de mogelijkheden in de voetsporten van
Vincent te treden. Brabant heeft dus winnaars in huis. Die winnaars
kunnen wij een handje helpen door een stem uit te brengen. Kies dus voor
Brabant op www.mooistenatuurgebied.nl/selecteer
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5 grote Brabantse steden zetten in op NatuurNetwerk
De 5 grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond, 'sHertogenbosch en Tilburg) hebben een voorstel
uitgewerkt voor de aanleg van minimaal 500 hectare aan
natuur en 40 kilometer aan ecologische
verbindingszones. Hun bidbook 'Steden als schakels binnen
NatuurNetwerk Brabant' is op 4 oktober aangeboden aan de
Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout van Natuur,
Milieu en Water. Met de uitvoering van de plannen is een
bedrag van zo'n 40 miljoen euro gemoeid. De B5-steden vragen aan het Groen Ontwikkelfonds
Brabant om de helft van dit bedrag voor haar rekening te nemen. De steden zorgen zelf voor het
beheer van de nieuw aan te leggen natuur.
De 5 grote steden van Brabant werken al jaren, samen met andere partijen, aan de ontwikkeling van
natuur in en rond de stad. Groen in de stad zorgt voor een prettige leefomgeving. Het draagt bij aan
schone lucht, zorgt voor de afvoer van water bij hevige regenval en het beperkt hittestress door
klimaatverandering. "De B5-steden hebben hun krachten voor de komende jaren gebundeld en zetten
in op een forse investering in nieuwe natuur. Zo dragen we concreet bij aan het versneld realiseren
van het NatuurNetwerk Brabant", aldus de bestuurlijk trekker Mario Jacobs van Tilburg: "Wij maken
ons er bovendien sterk voor dat omliggende gemeenten, partners, maatschappelijke organisaties,
bewonersinitiatieven en het bedrijfsleven dit ook doen. Deze samenwerking levert volgens ons niet
alleen betrokkenheid op, maar zorgt ook voor innovatieve ideeën, waarde creatie en cofinanciering".
Om het bod te kunnen waarmaken is meer flexibiliteit in de begrenzing van het NatuurNetwerk
Brabant en de natuurdoeltypen noodzakelijk en cruciaal. Het gaat er vanuit oogpunt van de ecologie
namelijk niet om waar de hectares nu liggen, maar waar ze het meeste resultaat en effect
opleveren. De provincie wordt ook gevraagd om hier medewerking aan te verlenen. Gedeputeerde
Johan van den Hout (Natuur, Milieu en Water) toonde zich uitermate tevreden met het aanbod van de
B5-steden, die daarmee in zijn ogen een voorbeeldfunctie vervullen. Hij kondigde aan dat de
provinciale subsidie voor de aanleg van droge Ecologische Verbindings Zones (EVZ) tijdelijk wordt
verhoogd van 50% tot 75%, waardoor meer financiële ruimte ontstaat voor groene plannen van
gemeenten. De komende weken hopen de B5 het bod met de Provincie Noord-Brabant verder uit te
werken in een overeenkomst.
Natuurwerkdag, ook op landgoederen!
Landgoed De Bouwen
Activiteiten: uitdunnen en opschonen; Nog plek voor 15 van totaal 15
personen
www.natuurwerkdag.nl/locatie/landgoed-de-bouwen:
Landgoed De Vijverhoeve
Activiteiten: Wandelpaden toegankelijk maken, wilgen knotten en de
wilgentenen aanplanten in de ruigtes; Nog plek voor 30 van totaal 35
personen
www.natuurwerkdag.nl/locatie/landgoed-de-vijverhoeve
Landgoed De Moeren
Activiteiten: Op de heide gaan we opslag verwijderen; Nog plek voor 55
van totaal 75 personen
Deze locatie is geschikt voor kinderen
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/landgoed-de-moeren
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Aanleg landschapselementen in Zuidoost Brabant
Martien Vinken (veldcoördinator STIKA) melde bij BPG dat hij ruimte heeft in
het budget voor het aanplanten van landschapselementen, buiten de
begrenzing van het NatuurNetwerk Brabant (functieverandering + aanplanten +
beheer). Martien zoekt contact met landgoedeigenaren, hoopt daar op
belangstelling.
Kansen en kaarten zijn per gemeente verschillend. Het zoekgebied ligt in de
Zuidoost hoek van onze provincie, van Waalre tot Helmond. Hij is te bereiken
via info@martienvinken.nl en via (06) 2712 2721. Meer informatie over de
Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA).
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.
Certificeren & Collectief SNL aanvragen: www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-brabant;
www.bosgroepen.nl; steunpunt@bureauvannierop.nl; www.Part-Ner.nl
Aanmelden voor informatiebrief
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant wil de ondernemers, de maatschappelijke
organisaties, de overheden en de onderwijsinstellingen, met wie zij regelmatig
contact heeft, actiever informeren over waar het Groen Ontwikkelfonds
Brabant mee bezig is. Om die reden geeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant
sinds eind september maandelijks een informatiebrief uit.
“Omdat wij denken dat wat het Groen Ontwikkelfonds Brabant doet interessant maar ook relevant voor
hen kan zijn. Wij hopen met deze informatiebrief niet alleen te informeren, maar ook te inspireren.
Zodat we samen met onze partners het mooie en robuuste NatuurNetwerk kunnen maken zoals
we dat in Brabant voor ogen hebben”, aldus directeur Mary Fiers.
Wilt u de maandelijkse informatiebrief ook ontvangen? U kunt zich voor de informatiebrief aanmelden
via een invulveld op de homepage van deze website.
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
Agenda
5 november
12 november
10-15-23 nov.
17 november
26 november
26 november

Natuurwerkdag
ALV van BPG, locatie waterschap De Dommel & Landgoed Wilhelminapark
3x bijeenkomst met ZLTO en Werkeenheid over het nieuwe concept
‘Ondernemend NatuurNetwerk’; uitnodiging volgt per mail
Start cursus agrarisch natuurbeheerder (HAS-Den Bosch)
Streekconferentie Landschap www.landschaptlz.nl
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 fax. + 31 (0)183 403 371
info@bp-grondbezit.nl www.bp-grondbezit.nl
De vereniging Brabants Particulier Grondbezit is aangesloten bij
de Federatie Particulier Grondbezit te Veenendaal
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