Bezoek aan Kasteel Horn + verslag JAARVERGADERING LPG d.d. 22 juni 2019, te Horn
Aanwezig:
over gehele dag 30 leden / genodigden
Ontvangst in de Restaurant de Abdij
Voorzitter Jurjen de Boer verwelkomt de leden, landelijk directeur Berend
Pastoor en de inleider van deze jaarvergadering. Hij dankt op voorhand de
familie Magnée, voor het persoonlijke ontvangst later op de dag, op Kasteel
Horn. Ook bijzonder welkom voor onze nieuwe leden, de broers Jean-Louis
en Dominique Stassen uit Zuid-Limburg. Het familie-akkerbouwbedrijf
wordt gecombineerd met advisering betreffende risicomanagement. Ons
erelid Frederik Nijpjes is met vakantie. Van het bestuur zijn Thibaud de
Guerre, Marc Niessen en Joost de Weichs de Wenne verhinderd.
Gemeente Bergen: energieonafhankelijk?
Wethouder Antoon Splinter (gemeente Bergen) gaat vanuit bestuurlijk perspectief met de leden in dialoog over
de Energietransitie in relatie tot landschappelijke kwaliteit. Zie bijgaande PowerPointpresentatie.
De portefeuille van de wethouder is relevant voor grondeigenaren: ‘Ruimte & Financiën’ met aandacht voor de
Omgevingswet, Ruimtelijke Ordening, Landschappelijke kwaliteit incl. Bos en Natuur, en Monumentenzorg. Dhr.
Splinter is in het verlengde van zijn militaire carrière reserveofficier. Namens de gemeenten met
boseigendommen heeft hij zitting in de Vereniging Bos en Natuur-eigenaren (VBNE) en zit daarbij aan tafel met
Berend Pastoor (bestuurder namens FPG).
Wethouder Splinter start zijn betoog met de vraag, heeft de mens invloed op het klimaat? We brengen veel CO2
uit de aarde in het klimaat. De gemeente Bergen wil de CO2 uitstoot verminderen en gaat tevens op zoek naar
‘energie-onafhankelijkheid’. Tegelijkertijd zien we dat Duitsland haar voorsprong verspeelt en zelfs extra
bruinkool en Russisch gas gaat verbruiken.
Als wethouder zet hij zich in voor waterveiligheid (ruimte voor de rivier) en voor energieonafhankelijkheid.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen grondpositie (500 ha akkerbouw en natuurgronden in de
Maasduinen). De gemeente zet in op besparen, op het volleggen van daken met zonnepanelen en op
grootschalige energieopwekking (wind en biomassa). Nadelen wind: onvoorspelbaar + indirecte zonne-energie.
De zonneparken worden ingepast in het landschap. ‘We zetten in op dubbelgrondgebruik’.
Energielandgoed Wells Meer
Dit betreffende gebied ligt tegen de Maasduinen. De woeste grond is in de vorige eeuw ontgonnen door de
familie Jaeger (vgl. Bleijenbeek en de familie Jurgens). Een deel van de agrarische gronden worden door de
gemeente verpacht aan de ondernemende akkerbouwer Frank Laarakker. Op basis van de unieke samenwerking
van deze akkerbouwer met de gemeente is er zelfs een biomassa-unit geplaatst naast het Natura 2000 gebied.
Nu komt het gebied weer in één hand (de gemeente gaat kopen van de provincie; zo komen er voor de provincie
middelen vrij t.b.v. realisatie NNL). Het is de bedoeling dat de bijgroei aan hout (met name tak- en tophout en
het hakhout) gebruikt worden als biomassa. Eerder was de grond gekocht om agrarische bedrijven van langs de
rivier te verplaatsen, deze willen echter niet van klei naar zand. Vandaar dat er ruimte komt voor
energieproductie, waar gemeente en stakeholders
gezamenlijk, en ‘met trots’, aan werken.
De wethouder licht het schetsontwerp toe. Er komen
windmolens (tegen de grens), zonnepanelen en stroken
met natte en droge houtopstanden t.b.v. de biomassa. De
gemeenteraad is akkoord met de inzet van procesgelden.
Met de campus in Venlo wordt gekeken naar combi’s met
glastuinbouw en eiwitproductie. De oprichting van een
gemeentelijk energiebedrijf is volgens de wethouder
gunstig voor de gemeenschap.
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De vraag die we vanuit LPG stellen is of er sprake is van een open markt. Individuele projecten om grootschalig
energie te winnen zijn niet meer mogelijk binnen de gemeente. Wel is er ruimte voor participatie in het grote
project. Vanuit de zaal komt de vraag of energie uit biomassa wel rendabel gewonnen kan worden. Anderzijds
zou de gemeente er ook voor kunnen kiezen om de stroken t.b.v. de biomassa te verkopen aan
particulieren/agrariërs, met vaste afspraken voor terug levering. Er is wel een voorbeeld binnen de gemeente
van een recreatieondernemer, die op 8 ha met zonnepanelen energie gaat winnen voor de recreatiewoningen
(eigen gebruik). De gemeente Bergen stemt zowel met de provincie als met het Rijk af. Helaas loopt de
ontwikkeling en de samenwerking m.b.t. de Regionale Energie Strategie niet goed.
Wethouder Splinter adviseert de leden van LPG voor de eigen gronden en gebouwen een visie te ontwikkelen en
vervolgens strategisch na te gaan waar verbindingen gelegd kunnen worden. ‘We staan aan de vooravond van
majeure landelijke en internationale besluiten, ook m.b.t. het fysieke energienetwerk’. De wethouder staat open
voor afstemming en samenwerking.
Voorzitter de Boer bedankt wethouder Antoon Splinter en
geeft hem ter overweging met ‘Energielandgoed Wells
Meer’ aan te sluiten bij LPG. Het is ook voor onze leden
belangrijk om groot te denken en de kansen te zien. De
gemeentelijke Omgevingsvisie is zeker relevant. Zorg dat je
tijdig aan tafel komt. Als dank wordt een heerlijke fles wijn
aangeboden.
Verslag Huishoudelijke vergadering
1. Welkomstwoord door de voorzitter
Jurgen de Boer opent de vergadering, het is van belang dat we als gelijkgestemden onze krachten bundelen
en kennis uitwisselen. De voorzitter maakt melding van de nieuwe coalities bij de provincie en bij het
waterschap. Hij heeft frequent contact met gedeputeerde Mackus welke op een later moment met ons in
gesprek zal gaan. De felicitaties zijn reeds overgebracht. Op persoonlijke titel geeft Lex Hoefnagels een korte
toelichting. Er is sprake van een Collegeprogramma van het eerste provinciale ‘extraparlementair college’
van Nederland, genaamd: ‘Vernieuwend Verbinden 2019-2023’. Gedeputeerde Mackus heeft de portefeuille
welke het meest relevant is voor de leden van LPG. Ivo van de Voordt refereert aan de Napoleontische tijd.
2.

Verslag najaarsvergadering 2018
Het document is separaat per mail aangeleverd. Er zijn geen vragen. Het verslag is akkoord, met dank aan
René de Bont.

3.

Financiële afrekening 2018
Penningmeester René Luyten geeft een toelichting. 2018 blijkt goed begroot te zijn, daar er een klein
overschot is. De begroting voor dit jaar is reeds in november goedgekeurd. René Luyten zal op basis van de
jaarcijfers 2018 de begroting verfijnen. De Ledenvergadering is akkoord.

4.

Verenigingsnieuws
Er volgt een toelichting over de ontwikkelingen in de provinciale en landelijke vereniging.
Frederique is op 12 juni 2019 benoemd als burgercommissielid van de commissie WBO in het Waterschap
Limburg. Op verzoek van LPG is via FPG bij de VBNE aandacht gevraagd voor de benoemingsprocedure van
de groen geborgde zetels. Er komt de volgende ronde extra aandacht c.q. eisen m.b.t. ‘eigendom en beheer’.
Met SBB volgt er afstemming met het nieuwe provinciaal hoofd, o.a. over de verkoop van
landschapselementen. Landelijk is de aanpak reeds besproken in de Federatie Raad. We verzoeken SBB
duidelijke kaarten beschikbaar te stellen, zodat ieder kan nagaan of betreffende percelen meerwaarde
hebben voor het huidige particuliere bezit en het beheer hierop.
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Via FPG Next wordt de vereniging versterkt, door beter in te spelen op de wensen en belangen van de
leden. Zo worden extra ledenbijeenkomsten gehouden, gericht op clusters van leden met vergelijkbare
belangen.
FPG zet landelijk stevig in, daar de Pachtregeling failliet is. Roel Robbertsen heeft per brief en mondeling
zijn ongenoegen geuit bij de minister. Er volgt een gesprek. Het rekenmodel is niet reëel, aldus Berend
Pastoor. Ook wordt niet voldaan aan de afgesproken rendementseis, stelt Frederique Verheij-Peters.
Grondeigenaren vormen ten onrechte de sluitpost. We eisen herinvoering van de leeftijdsgrens van 65
jaar. Wel hebben we succes behaald aangaande de fosfaatrechten.
Onze inzet m.b.t. het vergoeden van schade bij drugsdumpingen is beloond. Er komt een fonds voor
grondeigenaren. René de Bont benadrukt het belang om zoveel mogelijk percelen en afgelegen wegen af te
sluiten, samen met de gemeente. En betrek de gemeente direct bij het ruimen van dumpingen! Antoon
Splinter vult aan dat de gemeente Bergen extra inzet op Toezicht en Handhaving. Helaas stelt de provincie
de SNL-vergoeding hiervoor niet beschikbaar.
Jurjen de Boer verwijst naar de site van FPG, voor het standaard
bezwaarschrift aangaande het fiscaal
beleid en de modelovereenkomst voor leidingen.
FBE: er wordt gewerkt aan het Faunabeheerplan 2020 incl. de regels m.b.t.
de wolf.
5.
Rondvraag en sluiting vergadering
Daar er geen vragen zijn sluit voorzitter Jurjen de Boer de vergadering.
Mochten er nog vragen naar boven
komen, bel of mail René de Bont, of een van de bestuursleden.
Bezoek Kasteel Horn
Tussen de middag wordt gebruik gemaakt van de aspergelunch. Aansluitend wandelen we met de
Familie Magnée naar het kasteel Horn. Dhr. Robert Magnée, mevr. Irene Magnée en zoon Octave ontvangen de
deelnemers op de indrukwekkende binnenplaats. Het betreft een van de oudste ringmuurburchten van
Nederland! Ooit woonde er de graaf van Horne, welke in Brussel is vermoord, samen met de graaf van Egmond.
Dit speelde in de aanloop van de Tachtigjarige Oorlog. De familie Magnée bewoont het kasteel vanaf de Franse
tijd.
De deelnemers zijn onder de indruk van de bijzondere verhalen, over de geschiedenis en de bewoners van het
kasteel. De ridderzaal is overweldigend. Na een zware brand is er met veel zorg op verantwoorde wijze een nieuw
dak aangebracht. De bijzonder zalen in het kasteel worden bezocht en tot slot was er verrassende wandeling
door het kasteelpark van Horn.
Aan het einde van de excursie wordt in de Ridderzaal een Moerbeiboom aangeboden. Deze zal de omgevallen
Moerbei vervangen. We ronden af met een gezellige netwerkborrel.
Verdere informatie:
www.grondbezit.nl/LPG;
Publicatie:
Titel: Kasteel Horn en zijn bewoners

Auteur(s): Mart Graef, Robert Magnée. Adelin Remy en
Jac Wijnands
Verschijningsjaar: 2011; ISBN: 9789073187719
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