Gemeentelijk verpachtte agrarische percelen
Eindhoven, 15 januari 2020.
Aan alle gemeenten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven
Geachte volksvertegenwoordiger, geachte bestuurder,
Eind vorig jaar heeft Milieudefensie afdeling Eindhoven het plan opgepakt om in het kader van de
CO2-opslag, biodiversiteit en het Natuur Netwerk Brabant (NNB) uitbreiding van bosarealen in de
Metropool Regio Eindhoven van de grond te krijgen. Wij hebben uw gemeente daarover een brief
gestuurd, d.d. 29 oktober 2019, met een uitnodiging om met ons hierover in overleg te gaan.
Inmiddels willen wij een volgende stap zetten: het regio breed identificeren van percelen die voor
aanleg van bos en extra (groepen) bomen in aanmerking zouden kunnen komen.
Bij deze wil ik uw gemeente vragen Milieudefensie afdeling Eindhoven de volgende informatie toe
te sturen:
 Een overzicht van alle landbouwpercelen, welke uw gemeente of organisatie in bezit heeft en
de status die deze hebben zoals: vrij van pacht; 6-jarig verpacht; geliberaliseerd verpacht of
1-jarig verpacht; en de expiratiedatums.
 Een overzicht van alle percelen welke mogelijk nu al voor bosaanleg of groepen bomen in
aanmerking zouden kunnen komen.
 Een topografische kaart waarop al de hiervoor gevraagde percelen zijn afgebeeld.
Wij zijn met diverse (lokale) natuur- en milieuorganisaties in contact getreden om kansen voor
bosuitbreiding, groot en klein, in beeld te brengen. Pacht in de vorm van een combinatie van
landbouw met losse bomen of kleine bospercelen en aanplant van bomen in combinatie met een
andere bestemming zou ook al vooruitgang kunnen zijn. De nu gevraagde informatie zal hierbij van
belang zijn. Naast de ‘Natura 2000-gebieden’ en de gebieden van de ‘Groenblauwe Mantel’ zijn ook
die percelen van belang die nieuwe verbindingen tussen gemeentelijke bossen en natuurgebieden
kunnen leggen. Natuurlijk willen wij, samen met de lokale organisaties uit uw omgeving, met u in
gesprek gaan zodra wij de informatie van u hebben ontvangen en de kansen hebben
geïnventariseerd.
Wij rekenen erop dat u het belang van extra bomen en bosarealen ook onderkent en wij zien dan
ook graag de gevraagde informatie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens Milieudefensie Eindhoven,
Paul Teeuwen (initiatiefhouder)
pcrteeuwen@hotmail.com

