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

Graag uw aandacht voor:
•

Save the Date: 4 juni ALV BPG, op Golfpark Almkreek
De nieuwe eigenaar van het bijzondere Golfpark, dhr. Hans Schaap, zal ons op 4 juni (19.00 uur)
persoonlijk welkom heten en zijn beheer van het park (incl. de natuur) en de verdere aanpak
toelichten. Ook is er gelegenheid om vooraf van een gezamenlijke maaltijd gebruik te maken. Na
de korte ledenvergadering krijgen we uitleg over het Agroforestry Netwerk Brabant, van
projectleider Piet Rombouts. BPG werkt met Piet, de Bosgroep en Vincent Lokin samen in het
kader van de Brabantse scan Bos en hout. René de Bont heeft, na afstemming met diverse leden,
samen met het bestuur input geleverde voor de Brabantse Bosnota, welke later dit jaar door het te
vormen college van GS wordt vastgesteld. BPG is benieuwd naar de ambities van de leden en
achterban om het areaal Bos en houtopstanden weer te doen stijgen. U ontvangt tijdig de
uitnodiging voor de ALV, met het definitieve programma. https://golfpark-almkreek.nl/nl

•

Gerichte input formatie Provincie Noord-Brabant: ‘Renaissance van het Platteland’ én
‘Manifest Landelijk Erfgoed’
Eerder hebben we u geïnformeerd over het Manifest 'Brabants mozaïek in ontwikkeling'
(https://issuu.com/brabantslandschap/docs/manifest_opmaak_voor_web/2). Daarnaast is BPG
mede-initiatiefnemer van de landelijke Renaissance beweging. Wij vragen bij de (in)formateur
speciaal aandacht voor de relatie Stad-Land, voor de kansen die het platteland biedt om
uitdagende maatschappelijke vraagstukken rond water, energie, voedsel en recreatie en op te
lossen. Kansen die alleen verzilverd kunnen worden als we zorgen dat het platteland in
samenhang met het wonen en ondernemen zich optimaal kan ontwikkelen, op een
gebiedsgerichte wijze en met een grensoverschrijdende, integrale aanpak. Zie de brief in de
bijlage en www.renaissancevanhetplatteland.nl
Tevens is met steun van de Stichting Vrienden van Brabantse landgoederen het manifest
‘Brabants Landelijk Erfgoed’ aangeboden. Het is een oproep om meer aandacht te schenken aan
het landelijk erfgoed. Zonder nadere maatregelen zal veel waardevol erfgoed verdwijnen. Voor het
manifest in pdf, klik op: Manifest Brabants landelijk Erfgoed

•

Start Brabantse campagne ‘Ik let op wild’
Elk jaar zijn er bijna 8000 ongelukken met wild in Nederland, waarvan 1000 in Brabant. Het gaat
dan meestal om reeën en zwijnen. De meeste aanrijdingen met reeën zijn in deze tijd van het jaar.

Vandaar deze voorlichtingscampagne van NUL verkeersdoden Brabant.
www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/april/provincie-start-campagne-ik-let-op-wild
•

De voucherregeling VABIMPULS wordt verlengd tot eind 2019
Tot nu toe maakten 275 eigenaren van (lege) stallen en veehouders in Brabant gebruik van de
regeling. Eigenaren van een lege of leegkomende stal en veehouders die zich bezinnen op een
andere toekomst kunnen een beroep doen op een adviesvoucher, waarmee zij deskundigen van
VABIMPULS kunnen inschakelen. Het adviesnetwerk van VABIMPULS bestaat uit onafhankelijke
deskundigen, die met de eigenaar van de locatie onderzoeken welk toekomstperspectief het best
haalbaar en meest passend is bij de wensen en situatie van de eigenaar en de mogelijkheden op
de locatie in de betreffende gemeente en het Brabantse landschap. Alle opties voor een nieuwe
toekomst kunnen de revue passeren, van sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestemming.
Voor aanvragen zie: www.vabimpuls.nl. BPG heeft een flyer beschikbaar, mocht landgoedvorming
in beeld komen.

•

Ruimere regels voor stoppende veehouders bij herinvestering
Bij de bespreking van het nieuwe beleid van de provincie in 2017 signaleerden Provinciale Staten
het knelpunt dat bij het omschakelen naar een andere onderneming eerst belasting over de winst
betaald moet worden. Een groot deel van de opgebouwde winst van een veehouder zit in
gronden, stallen, dier- en fosfaatrechten. Op basis van dit signaal heeft de provincie contact
gezocht met de belastingdienst. Wilt u gebruik maken van de uitzondering, stem dan altijd van
tevoren af met de belastingdienst of uw belastingadviseur om verrassingen achteraf te
voorkomen. Voor meer informatie over de fiscale gevolgen bij beëindiging van uw onderneming
lees: Het staken van een agrarisch bedrijf

•

Landgoed Mariënhof in de verkoop
Het betreft een historische buitenplaats van ca. 1,2 ha., bestaande uit een riant landhuis en
koetshuis, beide een rijksmonument -ca 1812- en diverse bijgebouwen. Het landgoed ligt aan de
N65, de provinciale weg van Tilburg naar ’s-Hertogenbosch en is daarom uitstekend bereikbaar.
De gebouwen zijn gelegen in een landschapspark met historische- en architectonische aanleg
waarin o.a. monumentale eikenbomen en fraaie waterpartijen, maar ook een helikopterlandplaats
en zwembad gelegen zijn. Recentelijk is bij de gemeente een principe verzoek ingediend om het
landgoed te transformeren naar een woon-zorglocatie. Download de brochure met
contactgegevens via de betreffende website.

•

Reminder: 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. 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; 10.30 – 17.30 | inclusief lunch en borrel

WAAR?

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

Agenda
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!
Zie bijgaande uitnodigingsmail.

1 juni

ALV FPG (Landgoed Junne, Ommen) (meer)

4 juni

ALV BPG (Golfpark Almkreek) + lezing Agroforestry te Almkerk
aanvang 19.00 uur met optie gezamenlijke maaltijd 17.30 uur; uitnodiging volgt

11 juli

Bijeenkomst BPG: (ANBI-) stichtingen en grondeigendom

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

