
 

 

 

Nieuwsflits BPG 2020 September 

 

Aan de leden en relaties van BPG, 

 

Graag aandacht voor de volgende berichten. Mail of bel gerust als u naar aanleiding van deze 

Nieuwsflits vragen heeft. 

1. Sfeervolle én veilige ledenvergadering op Kasteel Heeze 

Voor het eerst werd tijdens een fysieke ALV binnen BPG ook gebruikgemaakt van ZOOM. 

Voorzitter Jan Hak vindt het belangrijk om met elkaar beter/meer in gesprek te blijven, resp. te 

gaan, mede vanwege zijn laatste bestuurstermijn. Enthousiaste bestuurders zijn welkom. Het 

dossier Gelijkberechtiging en onze Brabantse aanpak kwam aan de orde. In het verlengde van de 

pilot ‘Cultuurhistorisch erfgoed in de beekdalen’ vragen we leden om de ambities m.b.t. het 

watersysteem kenbaar te maken. Wat is nodig om het eigendom klimaatrobuust te maken? Met 

Gedeputeerde Staten en Manifestpartners zijn we in gesprek om onze integrale belangen mee te 

nemen in een nieuwe vorm van Gebied Gerichte Aanpak, met de grondeigenaren aan tafel! Onze 

FBE-bestuurder Frieda Hof-Sanders is tevens toegetreden tot het Brabantse Wolvenplatform. Uit 

de ledenenquête blijft dat de belangbehartiging het belangrijkste wordt gevonden. De ambitie van 

bestuurders is om het contact in de eigen regio te versterken o.a. door het organiseren van 

‘Landgoedtafels’, passend binnen de RIVM-richtlijnen. 

Bijgaand het verslag van de ALV, de presentatie van Bibian van Rijckevorsel over Brabants Bodem 

en deze van Reg van den Berg over de aanpassingen in de Natuurschoon Wet. 

 

 



2. Van de bestuurstafel 

Het bestuur kwam op 27 augustus bijeen op landgoed Gorp en Roovert, mede ter voorbereiding 

van de ALV. Met FPG wordt contact opgenomen om voor de leden tot concrete handvatten te 

komen om de handhaving op het eigendom te verbeteren. Het ledencontact zal worden versterkt, 

ook om tot gedragen standpunten te komen in de dossiers welke spelen in Noord-Brabant. De 

vervolgacties met de gedeputeerden zijn afgestemd, met name op het gebied van 

verdienmodellen en het betrekken van grondeigenaren bij de gebiedsprocessen en bij het 

‘Deltaplan Hogezandgronden’. Er vindt overleg plaats met Brabants Landschap om te komen tot 

een evenwichtige samenwerkingsovereenkomst. 

 

3. Save the Date: informatieavond Brabants Bodem 

In deze fase van het Van Gogh Nationaal Park (VGNP) willen we als bestuur het perspectief voor 

boeren en duurzame (voedsel)productie aan de leden voorleggen, via het Programma Brabants 

Bodem. Het doel van het programma is een vitalere bodem, gesloten kringloop en de landbouw is 

duurzaam en circulair. Landgoederen lenen zich hier uitstekend voor, in de zoektocht naar 

verdienmodellen en duurzaamheid. De eerste 50 boeren zijn aangesloten, nu gaat VGNP op zoek 

naar 150 extra melkveehouders. Het bestuur van BPG ziet daarbij kansen voor de leden. Bij een van 

de aangesloten landgoedboeren geeft de biodiversiteitscore direct een premie van 2000 euro/jaar, 

wat perspectief biedt voor de verdere samenwerking van eigenaar, pachter en ketenpartijen. 

Op 10 november a.s. organiseert BPG samen met Brabants Bodem een informatieavond voor haar 

leden. Suggesties voor een locatie in het gebied van VGNP en een betrokken landgoedboer zijn 

welkom. De leden in het gehele gebied van VGNP worden tijdig uitgenodigd. 

 

4. Consultatie over geborgde zetel waterschappen 

In navolging van het advies van de commissie Boelhouwer waarin de afschaffing van de geborgde 

zetels in de waterschapsbesturen wordt bepleit, is nu een consultatieronde van start gegaan. FPG 

reageerde, in lijn maar haar eerdere reactie, kritisch op deze voorstellen. Terreineigenaren 

kunnen zelf ook aan de consultatie deelnemen. Dit kan tot 3 oktober door het reactieformulier 

van het OFL in te vullen. 

Ga naar het reactieformulier om ook de Brabantse geborgde zetels en daarmee de 

deskundigheid en de betrokkenheid te behouden. 

Lees meer... 

https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/consultatie-over-geborgde-zetel-waterschappen.html
https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/PageByID.aspx?sectionID=152285&contentPageID=1733693
https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/consultatie-over-geborgde-zetel-waterschappen.html


 
5. "Huis Zuidewijn" te Sprang-Capelle, aan het begin van een nieuw hoofdstuk 

De naam van deze historische buitenplaats met NSW-status ademt historie. De historie van het 

gebied én van de familie die eeuwenlang de buitenplaats heeft bewoond. Huis Zuidewijn is uniek 

en authentiek en verdient het om weer een nieuw hoofdstuk aan haar rijke historie te kunnen 

toevoegen. De historische buitenplaats 'Huis Zuidewijn' is in totaal 7.80.80 ha groot.  

Hierbij de link naar de verkoopbrochure:  

https://activeview.yisual.com/estate/viewer/5ec37dc522e3b960502768e7 

 

6. DEAL! Erfgoed als vaste waarde voor de toekomt  

De landelijke Erfgoed Deal is bijna een jaar van start. Eén van de taken van het programma, met als 

doel het uitwisselen van kennis, is het maken van een tijdschrift. Het eerste tijdschrift staat vol met 

artikelen. Onder andere over landgoederen en droogte van Jephta Dullaart, cultuurhistorie 

inzetten voor je wateropgave in de stad van Marieke van Zanten, een column over agrarisch 

erfgoed, een interview met de grondleggers van de Erfgoed Deal Thomas & Saskia en een 

fotoreportage van Heidi de Gier over water en erfgoed. Daarnaast worden uiteraard ook de eerste 

Erfgoed Deal projecten uitgelicht. Het tijdschrift is gratis en verschijnt tweemaal per jaar. Wil je het 

tijdschrift, geef dan via onderstaande link je adres aan ons door. Dan zorgt het 

PROGRAMMABUREAU ERFGOED DEAL dat het begin oktober bij je op de deurmat ligt! 

http://eepurl.com/g5TV6f  

 

Agenda 

25 september Beheerdersdag door VBNE/FPG en Bosgroepen, online (meer info) 

10 november Brabants Bodem Landgoedtafel (avond); regio VGNP 

28 november Algemene Ledenvergadering FPG 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.vhno.nl/hogevaart-60-sprang-capelle-202005141707361811
https://activeview.yisual.com/estate/viewer/5ec37dc522e3b960502768e7
http://eepurl.com/g5TV6f
https://grondbezit.us12.list-manage.com/track/click?u=0df47df5d799745c629e0a5db&id=18b5e7854f&e=cd88c6f3da

