Nieuwsflits BPG, mei 2020
Aan de leden en relaties van BPG,
Graag aandacht voor de volgende berichten.
1. Condoleance overlijden Jhr. W.C.M.A.J.G. van Rijckevorsel
Afgelopen zondag hebben we het droeve bericht gekregen van
het overlijden van Bib van Rijckevorsel. Namens het bestuur van
Brabants Particulier Grondbezit gedenken wij hem met eerbied
en respect. Hij was niet alleen verbonden met zijn familie en
Landgoed Beukenhorst, zijn inzet en belangstelling was er
tevens voor alle Brabantse landgoederen en landgoedfamilies.
Wij zullen deze kleurrijke, gepassioneerde en betrokken
persoonlijkheid missen.
Het was bijzonder dat Bib samen met zijn echtgenote nog
deelnam op 4 juni 2019 aan de ledenvergadering van onze
vereniging BPG. Hun zoon Bibian trad toe tot het bestuur waar
beide ouders getuige van waren.
Namens alle bestuursleden condoleren wij mevrouw van
Rijckevorsel, Bibian en de gehele familie en wensen hen sterkte.
De uitvaartdienst met Gilde-Eer vindt op vrijdag 22 mei plaats, in
zeer besloten kring, i.v.m. de richtlijnen van de RIVM.

2. Felicitatie nieuwe College Gedeputeerde Staten
Per brief heeft BPG het nieuwe college gefeliciteerd. Deze week neemt BPG deel aan de eerste
vergadering o.l.v. gedeputeerde Elies Lemkes-Straver. Ook de komst van de wolf zal daarbij zeker aan
de orde worden gesteld. www.omroepbrabant.nl/nieuws/3206659/boeren-krijgen-wolfwerendenetten-van-provincie-na-schapenbloedbad-in-hedikhuizen .
Op korte termijn volgt, mede op initiatief van BPG, een breder overleg in Manifestverband. In de
komende maanden hopen we met betrokken gedeputeerden actuele onderwerpen tijdens bezoek aan
leden aan de orde te stellen. Het bestuursakkoord is te lezen op www.brabant.nl/bestuursakkoord.
3. Goed voorbeeld: CORONAMAATREGELEN LANDGOED DE BARENDONK
U vindt dit bericht op www.barendonk.nl: ‘Vanwege het Coronavirus is het tot 1 juli 2020 alleen
mogelijk om te verblijven in onze Trekkershutten, kampeerplaatsen met privé sanitair of met een
kampeermiddel met eigen sanitair. De kosten voor het bijboeken van privé sanitair bij een
kampeerplaats bedragen €15 per nacht.’
U kunt m.b.t. de coronamaatregelen relevante informatie vinden via www.grondbezit.nl/fpgnieuwsbericht/steeds-meer-corona-protocollen-beschikbaar.html . We zijn verheugd dat ook de grote
leden met golfbanen, De Efteling en Beekse Bergen weer van start kunnen gaan.

4. Update proces Regionale Energie Strategie
De planning van het Nationaal Programma RES is in verband met de corona-maatregelen aangepast.
Zo is in de Stuurgroep RES van de Metropoolregio Eindhoven het besluit genomen om meer tijd te
nemen voor het consulteren van de verschillende partijen. Belangrijke momenten zijn:
•

In mei wordt de concept-RES (vertrouwelijk) besproken in de colleges, zodat gemeenteraden van
juni t/m augustus kunnen worden geraadpleegd. Op 26 mei wordt de concept-RES openbaar.

•

Op 3 juni wordt een informatieve webinar voor volksvertegenwoordigers georganiseerd en op 4
juni voor inwoners.

•

De bestuurlijke reacties van gemeenten, provincie en waterschappen worden opgenomen in een
oplegnotitie/samenvatting die met de concept-RES aangeboden wordt aan het Rijk, uiterlijk 1
oktober.

De aangepaste landelijke planning kunt u raadplegen via www.regionale-energiestrategie.nl
De concept-RES wordt openbaar op 26 mei, als deze is behandeld door de colleges. U kunt deze dan
vinden op de website van de Metropoolregio Eindhoven.
Agenda
19 september

FPG Landgoeddag | Landgoed Prattenburg, Rhenen

23 september

Ontmoeting in het groen; voor Groene Boa’s, Beheerders en Eigenaren
Landgoed Tongelaar te Mill
https://ssibbrabant.nl/

14 november

ALV BPG (middag): noteer alvast deze datum!

