
Nieuwsflits BPG april 2019 

 

Aan de leden en relaties van BPG, 

 

Graag uw aandacht voor: 

• Ontmoeting in het Groen 2019 

Na drie succesvolle bijeenkomsten is het een traditie geworden: op donderdag 16 mei vindt de 

Ontmoeting in het Groen 2019 plaats. Een bijeenkomst waarbij uitvoerders, beleidsmakers, 

leidinggevenden en bestuurders van toezicht en handhaving in het buitengebied elkaar 

ontmoeten. Dit jaar is Natuurmonumenten gastheer. Weer een mooie locatie: Natuurpoort De 

Volksabdij in Ossendrecht.  

Dit jaar een middag die in het teken staat van ontmoeten over grenzen heen. We hebben te 

maken met gebieds-, gemeente- en zelfs landsgrenzen. En ook met samenwerkingsgrenzen, 

technische grenzen en informatie- en communicatiegrenzen. Hoe verleggen we de grenzen? Om 

het netwerk en de samenwerking te vergroten, te verstevigen en te intensiveren gaan we op zoek 

naar die grenzen. 

SSiB en haar partners nodigen u graag uit voor deze netwerkmiddag. Voor aanmelden, zie 

bijgaand mailbericht. In 2018 was BPG uw gastheer, op Landgoed Gorp en Roovert. Ook de 

BOA’s van SSiB zijn aanwezig! 

WANNEER?        donderdag 16 mei 2019 

HOE LAAT?        10.30 – 17.30 | inclusief lunch en borrel 

WAAR?               Natuurpoort De Volksabdij | O.L.V. Ter Duinenlaan 199 | Ossendrecht 

   

• Versterking BOA’s buitengebied Brabant 

 



Deze maand starten maar liefst 9 extra ‘Groene BOA’s’ in het buitengebied van Brabant om zo de 

organisatie Samen Sterk in Brabant (SSiB) meer slagkracht te geven. SSIB is een provinciebrede 

netwerkorganisatie voor de handhaving in het buitengebied. Dankzij impulsgelden van de 

Provincie Brabant is het team nu uitgebreid naar 16 BOA’s. Hiermee geeft SSiB een signaal af dat 

ze de steeds zwaarder wordende criminele activiteiten in het buitengebied, zoals stroperij en 

illegale (drugs-)dumpingen flink gaan aanpakken. De bescherming van natuur en buitengebied in 

heel Brabant staat centraal in het werk van dit handhavingsteam wat ze in samenwerking met de 

terreinbeherende organisaties en particuliere natuureigenaren doen.  

GPS-tracker en nieuw registratie systeem 

Voor de BOA’s is een aantal terreinwagens aangeschaft waar het nummer  0900-9965432 op 

staat om meldingen te doen van misstanden. De auto’s zijn tevens voorzien van een GPS-tracker. 

Meldingen van misstanden en de acties gaan ze vanaf heden in een nieuwe Boa Registratie 

Systeem invoeren. Dit gaat er in de toekomst voor zorgen dat er meer maatwerk geleverd kan 

worden per natuurgebied (ook in goede afstemming met de particuliere natuurbeheerder!). 

U kunt ook helpen door te melden! 

Zestien handhavers lijkt veel maar Brabant is groot. Daarom hebben we nog steeds de ogen en 

oren nodig van iedereen die zich beweegt in het buitengebied. Wie denkt dat er iets niet in de 

haak is kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900-99 65 432 (24/7 

bereikbaar). 

Samenwerking met Particuliere Natuureigenaren 

Onze BPG-bestuurder Harrie van Puijenbroek heeft afgelopen jaar succesvol ingesproken bij 

Provinciale Staten, samen met samenwerkende organisaties. Inmiddels is BPG ingeschakeld bij 

de coördinatie. De uren en middelen zullen ook ingezet worden in samenspraak met particuliere 

eigenaren. Voor gezamenlijke acties zal het convenant aan de individuele eigenaar voorgelegd 

worden. BPG hoopt dat er diverse eigenaren reeds op 16 mei contact leggen met het nieuwe 

BOA-team. Vervolgens zullen we vanuit BPG zorgen dat de lokale contacten gelegd gaan worden, 

om samen te kunnen handhaven. 

 

• Informatieavond over fondsen op donderdag 18 april - Meld je nu aan! 

Het Groene Woud kent een grote groep betrokken inwoners. Ben jij zo iemand? Heb je of ben je 

betrokken bij een goed idee om Het Groene Woud nog mooier, aantrekkelijker of leefbaarder te 

maken? Soms ontbreken de (financiële) middelen om de ideeën daadwerkelijk tot uitvoering te 

brengen. Streekhuis Het Groene Woud wil je hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door het 

organiseren van bijeenkomsten. Daarom wordt er op donderdag 18 april een informatieavond over 

fondsen georganiseerd bij de Helden van Kien in Sint-Oedenrode. Heb je een concreet 

projectidee? Is het moeilijk om voor de uitvoering van dit idee financiering te vinden? Er zijn 

talloze fondsen (in de provincie, maar ook elders in Nederland) die hiervoor mogelijkheden 

http://hetgroenewoud.m1.mailplus.nl/nct4081370/TWMJsQqLvk8hZIx


bieden. Wat zijn fondsen, hoe werken ze en op welke specifieke thema’s richten ze zich? Deze 

informatieavond bied je de gelegenheid om hierover meer kennis op te doen. LEES MEER > 

 

• Agroforestry netwerk Brabant 

Hierbij, in afstemming met Piet Rombouts, de uitnodiging voor de volgende Masterclass in kader 

Life project. Inleider Wouter van Eck kan zeer boeiend over zijn voedselbos vertellen.  

Opgeven a.u.b. via deze 

link; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBJ5R6wzbVzxR7wucZ6kz7McFb8Gbw8X8aA5r

UA9HSTaQAnQ/viewform 

  

http://hetgroenewoud.m1.mailplus.nl/nct4081371/TWMJsQqLvk8hZIx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBJ5R6wzbVzxR7wucZ6kz7McFb8Gbw8X8aA5rUA9HSTaQAnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBJ5R6wzbVzxR7wucZ6kz7McFb8Gbw8X8aA5rUA9HSTaQAnQ/viewform


 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBJ5R6wzbVzxR7wucZ6kz7McFb8Gbw8X8aA5rUA9HSTaQAnQ/viewform?usp=pp_url


• Brabantse campagne: ‘ogen en oren van Brabant, samen tegen drugscriminaliteit’ 

Als het om het dumpen van drugsafval gaat, staat Brabant landelijk bovenaan. In 2017 ging het 

om 83 lozingen van lege chemicaliënvaten en jerrycans, in 2018 om 109. Het afval komt van 

laboratoria die synthetische drugs fabriceren, zoals XTC en speed. Een criminele activiteit, met 

risico’s voor het milieu en onze gezondheid. De provincie, Task Force en politie roepen inwoners 

van Brabant dan ook op ogen en oren open te houden, en alle verdachte zaken te melden. 

Drugslaboratoria, die kunnen zich overal op het platteland en in de stad bevinden. Op 

industrieterreinen, in bedrijfsverzamelgebouwen, boerderijen en afgelegen gebouwen. Maar ook in 

verlate schuurtjes, vrachtwagens of containers. Het gaat vooral om leegstaande panden die niet 

opvallen en goed bereikbaar zijn. Er kunnen afzuiginstallaties op het dak staan en er kan een 

chemische geur rondom het pand hangen. Stuit u op zo’n locatie? Meld ook dat meteen bij de 

politie. Meer weten? Kijk op www.brabant.nl/drugs. 

Aanvullend hierop sturen we hierbij drie animaties, die duidelijk en beeldend uitleggen waarom 

dumpen in de natuur geen goed idee is. 

De animaties zijn te vinden op YouTube: 

• Asbest: https://youtu.be/Xgrg16b4H8I 

• Drugsafval en drugscriminaliteit: https://youtu.be/6UjmmtgS5WI 

• Grof huisvuil en huisraad in de natuur: https://youtu.be/8-gPIXpUfbU 

 

Agenda 

18 april Voedselbosbouw 

18 april Informatie Fondsen – streekhuis Het Groene Woud 

26 april Dag van de GRONDgebonden melkveehouderij  

Melkveehouderij Cock Verweij, Kanaaldijk 1 te Weesp 

Lees meer... 

16 mei Ontmoeting in het groen; Natuurpoort De Volksabdij te Ossendrecht; Nu 

aanmelden! 

1 juni ALV FPG (Landgoed Junne, Ommen) (meer) 

4 juni ALV BPG (info volgt) 

 

Met vriendelijke groet, 

 

http://www.brabant.nl/drugs
https://youtu.be/Xgrg16b4H8I
https://youtu.be/6UjmmtgS5WI
https://youtu.be/8-gPIXpUfbU
https://www.grondbezit.nl/fpg-agendabericht/dag-van-de-grondgebonden-melkveehouderij.html
https://www.grondbezit.nl/fpg-agendabericht/dag-van-de-grondgebonden-melkveehouderij.html
https://grondbezit.us12.list-manage.com/track/click?u=0df47df5d799745c629e0a5db&id=27cc760681&e=13e045bfaf


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 
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