
Nieuwsflits BPG april 2020 

 

Aan de leden en relaties van BPG, 

 

Graag aandacht voor de volgende 5 berichten. Mail gerust als u vragen heeft. 

1. BPG leeft mee; bijeenkomsten uitgesteld! 

Alle bijeenkomsten binnen FPG en BPG-verband zijn uitgesteld tot 1 juni as. Wij informeren u tijdig 

over het vervolg. 

De situatie die is ontstaan door het Coronavirus heeft grote impact op onze sector. Velen worden 

hard geraakt, privé en zakelijk. Een tijd dus met veel onzekerheden en waarin we meer dan ooit 

naar elkaar moeten omzien. Ook daarvoor is een vereniging. Aan leden in de knel vragen we niet 

te aarzelen om contact met ons (bestuur of René de Bont, via info@landelijkbrabant.com) op te 

nemen, zodat we uw geluid kunnen bundelen richting de overheden. We zullen waar we kunnen 

ondersteuning bieden. U kunt uw zorgen m.b.t. behoud en toegankelijkheid van erfgoed ook 

direct aan Kunsten ’92 melden, zoals hieronder in het 3e bericht staat.  

Tenslotte is ook in samenspraak vanuit de FPG is een bericht naar u uitgegaan en is er een Q&A 

gestart voor natuurterreineigenaren.  

Alle goeds en gezondheid gewenst, zorg goed voor elkaar en tot later op een moment waar we 

elkaar weer ‘echt’ kunnen ontmoeten! 

NB1. Ook de aanhoudende droogte vraagt alertheid! 

NB2. Wij hebben ons geachte lid Beekse Bergen sterkte gewenst met de vreselijke brand in twee 

van hun dierverblijven. Compliment voor SSiB die direct extra surveillances is gaan uitvoeren in de 

omliggende natuurgebieden. 

 

2. Perspectief houden  Zie ook onze website www.landelijkbrabant.com 

We gaan niet bij de pakken neerzitten. Er komen weer kansen voor particulieren. Samen met de 

Manifestpartners volgen we de politieke situatie op de voet en we zullen zodra het nieuwe College 

van de Provincie Noord-Brabant er is, in gesprek gaan. Allereerst over de gevolgen van deze crisis, 

en voorts hoe verder om te gaan met onze belangen en de continuïteit van onze activiteiten en die 

van de BPG-leden. 
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3. Bericht van de Minister 

Via onze landelijke organisatie ontvingen wij een oproep van Minister van Engelshoven. Deze 

sturen we graag door aan u als BPG lid. 

De coronacrisis treft ook de organisaties die zich inzetten voor het behoud en de toegankelijkheid 

voor monumenten, archeologie, werelderfgoed en het cultuurlandschap. Denk daarbij aan het 

wegvallen van bezoekers en van alle vrijwilligers die zich altijd met veel energie inzetten voor het 

behoud hiervan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft goed overleg met de 

sector over de aansluiting op generieke maatregelen, het treffen van coulancemaatregelen en een 

specifiek steunpakket. Kunsten '92 is gevraagd de vertegenwoordiging vanuit de sector te 

organiseren. Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/cultuur. Kunsten'92 is te bereiken via het mailadres: erfgoed@kunsten92.nl  

 

4. Belangrijk: Leden-inventarisatie besteding LNV-budget natuurherstel 

Het ministerie LNV buigt zich momenteel over de besteding van de €250 miljoen die het 

kabinet beschikbaar stelde (hier) voor versnelde natuurverbetering in het komende jaar. FPG 

is van mening dat ook particuliere eigenaren daarbij moeten worden betrokken. LNV deelt 

die mening en heeft ons uitgenodigd met voorstellen daarvoor te komen. Graag 

inventariseren wij daarom onder onze leden of zij concrete plannen hebben die aansluiten 

bij de bestedingsrichting van het gereserveerde geld voor natuurherstel. 

1. Natuurherstel 

€ 125 mlj. dient te worden ingezet voor maatregelen die aanvullend zijn op bestaande 

herstelstrategieën of die versnellen, op korte termijn zijn uit te voeren en bijdragen aan het 

voorkomen van effecten van stikstof op natuur. Het ministerie formuleert hiervoor richtinggevende 

categorieën van maatregelen voor stikstofgevoelige habitats (zie bericht website FPG). 

We vernemen het graag als u kansen voor uw bezit ziet in deze regeling. U kunt ons hierover 

informeren door het format “natuurherstel” in te vullen en te sturen naar fpg@grondbezit.nl of 

info@landelijkbrabant.com 

2. Natuurbank  

Aanvullend vraagt LNV waar en hoeveel extra areaal van stikstofgevoelige habitats gerealiseerd 

kunnen worden voor het vullen van haar “natuurbank”. Het kabinet stelt voor het opzetten, vullen 
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en beheren van de natuurbank € 125 mln. beschikbaar. Met dit geld kan gericht 

compensatienatuur worden aangelegd, ter compensatie van projecten van het Rijk en 

waterschappen die een groot openbaar belang vertegenwoordigen.  

We vernemen het ook graag als u kansen voor uw bezit ziet in deze regeling. U kunt ons hierover 

informeren door het format  “natuurbank” in te vullen en te sturen naar fpg@grondbezit.nl. 

Op basis van deze eerste en snelle inventarisatie wordt door het ministerie gekeken waar en 

in welke vorm financiële ondersteuning ingezet wordt. FPG inventariseert graag welke leden 

hier kansen in zien. Graag hebben wij aan einde van deze week (3 april) hiervan een eerste 

beeld. De strakke deadline voor ons richting LNV staat op 8 april. 

Voor terreinen binnen N2000 dient u te verwijzen naar het typenummer stikstofgevoelige habitat 

(zie deze lijst). Voor Natuurnetwerk Nederland dient u zelf aan te geven welke van uw beheertype 

stikstofgevoelig is. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen dan kunt u bellen naar René de 

Bont. Lees verder www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/leden-inventarisatie-besteding-lnv-

budget-natuurherstel.html 

 

5. Uitwisseling ervaringen en adviezen BPG Vereniging landelijk Brabant over 

eikenprocessierups 

In februari dit jaar organiseerden het BPG Vereniging landelijk Brabant, Gelders Particulier 

Grondbezit en de VBNE twee succesvolle werkschuur bijeenkomsten over de eikenprocessierups 

(EPR). In het verslag werkschuur bijeenkomsten wordt heel praktisch verteld hoe o.a. het Brabantse 

Landgoed Gorp en Roovert hiermee omgaat, hoe je gezondheidsschade kunt voorkomen, hoe de 

aansprakelijkheid voor de eikenprocessierups is geregeld (kelderluik criteria) én hoe je de rups 

natuurlijk kunt beheersen. 

 

Agenda 

18 april vervalt FPG Landgoeddag | Landgoed Prattenburg, Rhenen 

De Landgoeddag van april is verplaatst naar zaterdag 19 september 

2020. 

14 mei vervalt: 

Volgt in het najaar 

Ontmoeting in het groen; voor Groene Boa’s, Beheerders en Eigenaren 

Landgoed Tongelaar te Mill 
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25 juni vervalt 

Info volgt 

ALV BPG + 100 jaar Landgoed Jagershagen & familie Scholten van Aschat  

14 november ALV BPG (middag): noteer alvast deze datum! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

René de Bont 

Regiocoördinator BPG | T 0183400 533 | M 06-2358 6485 

info@landelijkbrabant.com | www.landelijkbrabant.com 

  

Volg BPG Vereniging landelijk Brabant via Facebook en LinkedIn 

 

 

Naast de nieuwe website introduceert BPG een nieuwe sprekende toevoeging (‘pay-off’) aan haar naam! 
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