Nieuwsflits BPG maart 2019
Aan de leden en relaties van BPG,

Graag uw aandacht voor:
•

Vlechtheggen in het beekdal van de Essche stroom! Kom je helpen?
Woensdag 13 maart is de Nationale Boomplantdag. Even later op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart
zijn weer de landelijke ‘NL Doet’ dagen.
Ons lid Landgoed Bleijendijk grijpt deze dagen aan om met man en macht struiken aan te planten
in het beekdal van de Essche stroom, om over 8-9 jaar daar een Internationaal Vechtheggen
Kampioenschap te kunnen organiseren!!
Voor het aanplanten van de struiken, hebben we héél véél handjes/handen nodig. En het is echt
niet moeilijk. Kom je ook? Al is het maar een uurtje?

Speciaal welkom willen we heten, de mensen die het gebied al ontdekt hebben om er met of
zonder hond te wandelen. Laten we samen dit prachtige gebied vormgeven!
o

Op woensdag 13 maart zijn scholen tussen 9-12 u welkom om te komen helpen, afgerond
met een kop chocolademelk en koekje.

o

Op vrijdag 15 maart van 8:30-13u wordt er de hele ochtend gewerkt en afgerond met een
heerlijke, gezonde lunch

o

Op zaterdag 16 maart van 8:30-13u wederom een heerlijke ochtend met een gezonde
lunch als dank.

Aanmelden graag via Karen: vrijwilligers@bleijendijk.nl. Lees verder via
www.bleijendijk.nl/landgoed/nieuws/

•

Manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling'
Op donderdag 10 januari reikten BPG en de collega Manifestpartners hun manifest ’Brabants
Mozaïek in ontwikkeling’ uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. Met het oog op de
komende verkiezingen van 20 maart 2019 roepen we de provincie op tot een gezamenlijke,
gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de
komende bestuursperiode.
Online is het manifest te zien en te lezen via
https://issuu.com/brabantslandschap/docs/manifest_opmaak_voor_web .

Op woensdag 27 februari gingen de politieke partijen met elkaar in debat over de toekomst van
het Brabantse buitengebied.
Over verschillende thema’s uit het manifest werden de fracties gedurende de avond aan de tand
gevoeld. Er staan grote transities aan te komen op gebied van energie, landbouw en klimaat. Hoe
houden we het landschap en de kwaliteit van het Brabantse buitengebied daarbij overeind.

(foto: Brabantse Delta)

Nagenoeg alle politieke partijen vinden dat de provincie onverminderd moet inzetten op de
realisatie van het hele Natuurnetwerk Brabant. Partijen voegden ook wensen toe, zoals meer inzet
op agrarisch natuurbeheer, natuur in de stad en het creëren van meer groene verbindingen tussen
natuurgebieden. Er is brede overeenstemming over het belang van veiligheid met extra
handhaving in de Brabantse natuur.
Uiteraard kwam het thema klimaat ook uitgebreid aan bod. Iedereen kent de gevolgen van
klimaatverandering die op ons af komen en onze stad en buitengebied onder druk zetten. Een
toekomstbestendig watersysteem vaagt om stevige keuzes en betere samenwerking tussen
steden en andere gebiedspartijen. Ook energietransitie vraagt om keuzes over inrichting van het
landschap. De meeste partijen vinden dat windturbines niet overal in het landschap passen, maar
hoe stimuleer je het juiste grondgebruik op de juiste plaats en welke rol moet de Provincie hierin
spelen?
De partijen zijn het eens dat de Brabantse landbouw een belangrijke rol speelt, maar zien ook dat
er een transitie nodig is naar een meer duurzame vorm. Over de manier waarop deze transitie
moet plaatsvinden verschillen de meningen. Waar het CDA de oplossing ziet in innovatie, zoeken
PvdD en D’66 naar vormen van landbouw die meer in evenwicht brengen in de huidige natuur en
omgeving.
Meerdere partijen complimenteerden de Manifestpartners met de oplevering van het Manifest. Er
liggen grote opgaven voor het buitengebied waarbij we samen aan de lat staan voor de toekomst
van het buitengebied en een goede Brabantse leefomgeving.

Voor BPG was de oproep van het CDA opvallend: zet in op een realistisch beleid voor de
toekomst van de Brabantse landbouw en herzie het besluit m.b.t. de stallen om zo de
familiebedrijven een kans te geven. Het zal een belangrijk item worden voor de
coalitiebesprekingen. CU vraagt opnieuw aandacht voor handhaving in het buitengebied.

•

Groen geborgde waterschapsbestuurder
Na de waterschapsverkiezingen van 20 maart zullen de door de VBNE voorgedragen
waterschapsbestuurders voor natuurterreinen aan de slag gaan. Zij zitten mede namens de
leden van BPG in het waterschapsbestuur. BPG is eerder gevraagd om in de selectiecommissie
plaats te nemen en zal de komende vier jaren namens de achterban met deze bestuurders
afstemmen. Hier vindt u een overzicht van de bestuurders voor natuurterreinen. Vincent Lokin is
lid van BPG en heeft u tijdens de ALV al geïnformeerd over de Brabantse Bos en houtscan.
Waterschap Aa

Dhr. W. Peters

en Maas
Waterschap

Dhr. P. von Meijenfeldt

Brabantse
Delta
Waterschap De

Dhr. M. de Wit

Dommel
Waterschap De

Dhr. V. Lokin

Dommel
Rivierenland

Dhr. R. van Loenen
Martinet

Het bestuur van BPG acht de drie groepen van geborgde zetels (Natuur, Landbouw en
Bedrijfsleven) van cruciaal belang voor de toekomst van onze waterschappen. U vindt hierover
de standpunten van de deelnemende partijen van de verkiezingen via de kieswijzer
www.duurzaamnieuws.nl/stemwijzers-waterschapsverkiezingen-2019/

•

Welke leden / uit achterban voorgedragen vertegenwoordigers zijn verkiesbaar voor het
waterschap?
Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de waterschappen plaatst, tegelijkertijd met de
verkiezingen voor de Provinciale Staten. Iedere stemgerechtigde mag zijn stem uitbrengen op
een kandidaat uit de categorie ‘ingezetenen’. Op de kandidatenlijsten voor de categorie
ingezetenen staan doorgaans ook kandidaat-bestuurders uit de kring van het particulier

grondbezit, met ambities met betrekking tot eigendom en beheer van het buitengebied. Wij willen
onze verkiesbare leden / voordrachten uit de achterban graag vrijblijvend aanbevelen.
Onderstaand vindt u de bij ons binnengekomen namen, op volgorde van het nummer van
betreffende lijst.
U kunt gebruik maken van de volgende sites om uw keuze te bepalen: https://noordbrabant.stemwijzer.nl/#intro en www.duurzaamnieuws.nl/stemwijzers-waterschapsverkiezingen2019/

➢ Provincie Noord-Brabant
✓

VVD; Suzanne Otters-Bruijnen
‘Met uw stem kan ik mij hard maken voor een blijvende en ijzersterke verbinding tussen
ecologie en economie. “Groene” ondernemers moeten meer kansen krijgen om snel en
toch gecontroleerd hun ideeën uit te voeren. Tegelijkertijd wil ik meer ruimte voor
technologiebedrijven met innovaties, die helpen bij de verduurzaming van Brabant.’

✓

CDA; Tanja van de Ven-Vogels
Tanja zit nu voor haar derde periode in de Laarbeekse gemeenteraad, heeft thuis een
agrarisch bedrijf en een gezin met vier kinderen. Door CDA Brabant werd ze gevraagd om
zich verkiesbaar te stellen voor de Provinciale Staten vanuit haar regio en als beoogd
landbouwwoordvoerder.

✓

CDA; Ankie de Hoon
Vader Ad de Hoon is via de Stichting Westpolder Etten-Leur aangesloten. Statenlid Ankie
de Hoon stelde mondeling vragen aan het provinciebestuur, waarin zij het opneemt voor
de inwoners van de Hooipolder-gemeenten en in de Langstraat die te maken hebben met
sluipverkeer door hun wijken en kernen (zie ook de berichtgeving in het Brabants Dagblad
d.d. 19 februari 2019: https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/ultimatum-voor-aanpaksluipverkeer-in-langstraat-dorpen~af0c7ff6/).

✓

ChristenUnie-SGP; Hermen Vreugdenhil
“Brabant is het waard om als ChristenUnie en SGP een duidelijk christelijk geluid te laten
horen. Dat heb ik de afgelopen vier jaar mogen doen als statenlid in de Provinciale Staten
van Brabant en daar ga ik graag mee door. Omdat wij geloven in een samenleving waar
we omzien naar elkaar. Omdat wij geloven in een samenleving waar we oog hebben voor
de schepping. En omdat wij geloven in een samenleving die radicaal durft te kappen met
drugs, door mensen een hoopvol perspectief te bieden.”

➢ Waterschap Aa en Maas
www.aaenmaas.nl/pagina/themas/waterschapsverkiezingen-2019.html
✓

CDA; Peter Ketelaars
Vennoot Melkveehouderij De Beemd, Boekel

✓

Water Natuurlijk; Frans de Laat
Frans is actief lid van BPG, vanuit zijn landgoed De Berkt.

➢ Waterschap Brabants Delta
www.brabantsedelta.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/waterschapsverkiezingen2019/kandidatenlijst/kandidatenlijst.html
✓

VVD; Anco Sneep
Anco heeft zitting in het bestuur van ons lid Stichting Maatschappij van Welstand en zelf
eigenaar van Maatschap Hoeve Nooit Gedacht.

✓

Ons Water; Piet Hermus
Met zijn trekker en platte kar tussen de medebetogers in de klimaatmars door Amsterdam
heeft landbouwer Piet Hermus uit Zevenbergschen Hoek zich zondag ontpopt tot een
exotische attractie.
www.bndestem.nl/moerdijk/boer-hermus-uit-den-hoek-exotische-publiekstrekker-in-

amsterdamse-klimaatmars~a4b071c6/
✓

West-Brabant Waterbreed; Niels Mureau
Als agrariër en lid van BPG is Niels bekend met de belangen van eigenaren en
beheerders van landbouw en natuurgronden. ‘Het waterschap heeft bij het realiseren van
doelen vaak grond nodig. Het eigendomsrecht moet gerespecteerd worden en WestBrabant Waterbreed is tegenstander van onteigening. Wij vinden de praktijk belangrijker
dan de theorie, en het waterschap moet veel meer gebruik maken van de gebiedskennis
van grondeigenaren. Er ontstaan dan betere plannen met meer draagvlak’.

➢ Waterschap De Dommel
www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/waterschapsverkiezingen/lijsttrekkers-enpartijen/lijsttrekkers-en-partijen.html
✓

Water Natuurlijk; Johan Martens
Als eigenaar van een Zorgboerderij en lid van BPG is Johan bekend met de belangen van
eigenaren en beheerders van landbouw- en natuurgronden.

✓

VVD; Jan Verhoeven
‘Mijn band met water is dat ik van jongs af aan actief ben in de landbouw. Zo heb ik
gezien hoe belangrijk water is voor het leven op aarde. Ik heb gezien welke impact
droogte kan hebben en wat de gevolgen zijn van verontreinigd water. Daarnaast hebben
we allemaal gezien wat een teveel aan water doet zoals in 2016’.

✓

Algemene Waterschaps Partij; Claudia van Genugten
‘In het dagelijkse leven ben ik ondernemer in meerdere agrarisch verwante bedrijven. Als
directeur/eigenaar van mijn bedrijven voel en heb ik de sterke binding met de Agrarische
sector. Een sector waar met passie en trots aan gezond en duurzaam voedsel gewerkt
wordt. Daar sta ik voor. Als ondernemer wil ik me ook inzetten voor de maatschappij. Met

krachtig leiderschap en passievolle ideeën om verbindingen te leggen’. Tevens lid van
BPG.

➢ Waterschap Rivierenland
www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/waterschapsverkiezing2019/kandidaatstelling.html
✓

CDA; Hannie Visser-Kieboom
Actieve bestuurder in de gemeente Altena. Ze heeft thans al zitting in het bestuur van
Waterschap Rivierenland.

✓

Water Natuurlijk; Hennie Roorda
Inmiddels heeft Hennie 9 jaar ervaring als bestuurder van het Waterschap Rivierenland,
waarvan 8 jaar als dagelijks bestuurder. ‘Mijn streven is elke dag weer het waterbeheer zo
toekomstbestendig mogelijk te maken, zeker in zo’n rivierrijk waterschap als dat van ons
is dat van groot belang!’

✓

VVD; Jacob Branderhorst
Actief als akkerbouwer in Altena; lijfspreuk: ‘maak het niet nodeloos ingewikkeld en hou
het praktisch. In gezond boerenverstand zit veel wijsheid’; via familie Snoek aangesloten
bij BPG.

✓

VDD; Jan Kolff
Als veehouder actief in de gemeente Altena.

✓

SGP; Chris Baggerman
Woonachtig in Werkendam, met als speerpunten: veilig achter de dijk, voldoende water
en overlast voorkomen, afvalwater verduurzamen, energieneutraal zuiveren, vooruitziend
waterbeheer, lasten eerlijk verdelen.

•

Transitie naar natuurinclusieve landbouw
https://anbbrabant.nl/2018/12/22/%EF%BB%BFnatuurinclusieve-bedrijven-gezocht/
U vindt het stappenplan in de bijlage. Hebt u serieuze interesse? Neem dan contact op met een
van de coaches of met BPG:
Jan Ottens

tel. 06 – 112 250 96 e-mail janottens@landgoedtoventje.nl

Harrie Geling

tel. 06 – 570 658 24 e-mail hgeling@gmail.com

Zij kunnen u verder helpen met uw vragen en met het in kaart brengen van de (on)mogelijkheden
van natuurinclusieve landbouw voor uw bedrijf. Tevens wordt gezocht naar voorbeeldbedrijven,
waarbij de ligging in een landgoedzone meerwaarde heeft.

•

Voedselbossen in het nieuws + Factsheet Agroforestry
www.hortipoint.nl/deboomkwekerij/nieuw-boek-over-voedselbossen/

Hierbij tevens een link naar de factsheet van de WUR over 'Bomen planten op landbouwgrond';
wetten en regels die van toepassing zijn. http://edepot.wur.nl/454070

Agenda
13, 15 en 16

Landgoed Bleijendijk: struiken aan te planten in het beekdal van de Essche stroom

maart

t.b.v. vlechtheggen

20 maart

Verkiezingen Waterschap en Provinciale Staten

9 april

Forum of the Future of Agriculture 2019
Jaarlijks ELO-congres www.forumforagriculture.com/come-to-ffa/

13 april

Landelijke Landgoeddag (Landgoed Zelle, Hengelo) (meer)

16 mei

Ontmoeting in het groen; Natuurpoort De Volksabdij te Ossendrecht

1 juni

ALV FPG (Landgoed Junne, Ommen) (meer)

4 juni

ALV BPG (info volgt)

Met vriendelijke groet,

René de Bont
Regiocoördinator BPG
T: 0183-400 533 / 06-2358 6485
E: r.debont@bp-grondbezit.nl
W: www.bp-grondbezit.nl
Volg de FPG op Twitter of LinkedIn

