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Marggraff Stichting krijgt Raad van Advies en onderneemt juridische stappen
Het in 2017 nieuw samengestelde bestuur van de Marggraff Stichting, hecht grote waarde aan good
governance en de bijbehorende transparantie. Na de eerdere aanpassing van de statuten in 2017
(onder meer nodig voor verkrijging van de ANBI status, die in 2018 is toegekend), is nu in overleg met
de familie een Raad van Advies ingesteld. De heer Jan Baan, directeur-rentmeester van de Stichting
het Noordbrabants Landschap is bereid gevonden om als voorzitter aan te treden. De andere Raad
van Advies Advies leden zijn Claudia de Bruin en Tjisse Wiersma.
Bestuurswisseling
Daarnaast heeft mevrouw Tea Mellema-Kranenburg afscheid genomen als bestuurslid van de
Marggraff Stichting. Het bestuur is Tea bijzonder dankbaar voor haar inzet en verdiensten voor de
stichting en wenst haar alle goeds. Zij heeft aangegeven de stichting een warm hart toe te dragen en
met grote belangstelling te blijven volgen. De heer Jan Pommer, die als burgemeester van SintMichielsgestel per 1 juli met pensioen is gegaan, heeft haar opgevolgd. Hij is onder meer bestuurslid
van het Brabants Historisch Centrum en voorzitter van de Gedenkplaats Haaren.
Juridische stappen
Verder heeft het bestuur van de Marggraff Stichting besloten juridische stappen te zetten naar
aanleiding van gebeurtenissen in het verleden binnen haar dochtervennootschap Marrobel B.V. Die
stappen zullen in eerste instantie gericht zijn op onderzoek naar beleid en de gang van zaken van
destijds binnen Marrobel.
Schikking NTR
Het bestuur is er verder in geslaagd om via een advocaat tot een schikking te komen met de NTR en
de maker van de podcast “Brand in het landhuis”. De feitelijke onjuistheden en interpretaties en/of
conclusies die hierin voorkomen en waarvoor geen of onvoldoende onderbouwing is, zijn voorzien
van een passend wederhoor van de Marggraff Stichting. De podcastserie schetst namelijk - op basis
van onjuiste en onvolledige informatie en onvoldoende hoor en wederhoor - een onzorgvuldig en
suggestief beeld. Daarmee worden integriteit van het bestuur en de rentmeester ten onrechte in
twijfel getrokken. Dt doet absoluut geen recht aan hun inzet en goede naam.
Toekomst Zionsburg
Inmiddels is gestart met de herbouw van landhuis Zionsburg in Vught en de restauratie van het park
waarop het landhuis staat. Waarschijnlijke bestemming is een vakantieverblijf voor ernstig zieke
kinderen en hun familieleden. Hierover wordt in de loop van 2019 een definitief besluit genomen.
Verder is begonnen met de restauratie van het park. Zo worden momenteel het achterstallig
onderhoud en de onveilige situaties aangepakt. Dat geldt ook voor de overige Margraff bezittingen.
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Over de Marggraff Stichting
De Marggraff stichting heeft conform het testament van Ewald Marggraff tot doel deze bezittingen
minstens 200 jaar in stand te houden en de natuurhistorische gebieden in eigendom zorgvuldig te
beheren. Alle acties van het bestuur zijn dan ook steeds in overleg met en met goedkeuring van de
familie en de adviseurs van de familie tot stand gekomen. Daarbij is de grootste wens van de familie,
namelijk herstel van Zionsbrug en de instandhouding van de bezittingen, steeds het uitgangspunt.
Het bestuur heeft besloten om de operationele exploitatie juridisch te laten lopen via de 100% door
het bestuur gecontroleerde vennootschap, Marrobel B.V.
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