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

Graag aandacht voor de volgende berichten:
•

Vandaag, vrijdag 6 december maken Gedeputeerde Staten de Brabantse aanpak stikstof
bekend tijdens een persbijeenkomst.
U kunt deze bijeenkomst via een livestream volgen om 12.30 uur.
Vanwege de grote belangstelling voor dit onderwerp, is de persbijeenkomst ook live te volgen zijn
via www.brabant.nl/BASlive, vanaf 12.30 uur. Let op: de livestream is alleen te bekijken via de
browser Internet Explorer. Na afloop van de bijeenkomst vindt u alle informatie over de Brabantse
aanpak stikstof op www.brabant.nl/actueel/nieuws/aanpak-stikstof. Ook de video van de
persbijeenkomst vindt u zo spoedig mogelijk na afloop van de bijeenkomst op deze webpagina.

•

Oproep van BPG: meldt u ambities m.b.t. natuurherstel en (bos-)uitbreiding bij onze
vereniging
Verschillende regelingen zijn nu in ontwikkeling en initiatieven worden samen met FPG
geïnventariseerd. Zo zetten wij in het belang van onze leden in op een ruime definitie van bos,
continuering van SNL-subsidie en combinaties met grondgebonden landbouw, i.v.m. de
haalbaarheid van uw verdienmodellen. BPG stemt af met de Provincie Noord-Brabant en de
Partners; FPG heeft contact met LNV.
Ook het GOB zoekt kopers voor natuurgronden. Zie onderstaande Nieuwsbrief van het Groen
Ontwikkelfonds Brabant.

•

Locatie gezocht voor Noord-Brabants bijeenkomsten over de eikenprocessierups
Op 4 februari van 10:00 tot 13:00 uur organiseren de VBNE en onze collega’s van het Gelders
Particulier Grondbezit op Landgoed Beekzicht in Voorst een bijeenkomst over de omgang met de
eikenprocessierups in bos en natuur. Rond deze tijd is het plan om dezelfde bijeenkomst in
Noord-Brabant, vanuit Brabants Particulier Grondbezit en VBNE. Op het programma staan in
ieder geval de volgende onderwerpen: aansprakelijkheid, beheer en Arbo. Heeft u ervaringen in
uw terreinen en is er gelegenheid voor ontvangst, dan graag bericht naar BPG.

•

Leden bezochten de Landgoederen bij Beers
We kijken samen met u terug op een prachtige dag, 9 november jl. De landgoederen Ossenbroek
en De Barendonk stonden centraal. Zie bijgaand verslag.

In de bijlage is tevens de flyer van SSiB opgenomen. Wij adviseren u contact te leggen met de
Boa in uw gebied, u vindt de telefoonnummers op de flyer. Met hen willen we het netwerk in het
buitengebied versterken. In situaties waar bewapening nodig is, is de politie aan zet, zeker bij
escalaties. De beperkte capaciteit bij de politie om aan oproepen gehoor te geven baart ons
zorgen!
In het verlengde van de ALV organiseert BPG, op uitnodiging van Yvo Kortmann, een speciale
avond voor landgoedeigenaren in het werkgebied van het Van Gogh Nationaal Park
(VGNP). Op de betreffende avond zal ook ingegaan worden op ‘Brabant Bodem’ en de vijfde
‘Landschapstriënnale’ in Nederland. Zie bijlage.

Agenda
17 december

Bijeenkomst landgoederen in het Van Gogh Nationaal Park op Landgoed de
Hoevens, meldt u aan via r.debont@bp-grondbezit.nl

? februari

Bijeenkomst BPG / VBNE, Eikenprocessierups (locatie gezocht)

25 juni

ALV BPG + 100 jaar Landgoed Jagershagen (avond)

14 november

ALV BPG (middag)

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

