
Uitvoering van het 

Landinrichtingsplan 
in dit hoofdstuk komen diverse onderwerpen aangaande de uitvoering aan de orde. Ingegaan 

wordt op de strategie om het landinrichtingsplan uitvoeringsgereed te maken. De instrumenten 

die de Landinrichtingscommissie ter beschikking staan om het landinrichtingsplan uit te voeren 

worden aangegeven. 

September 1854. omgeving Helenaveen: 

"De ver weg-grauwende vlakte, die eeuwenlang begraven had gelegen onder sombere stilte 

en angstaanjagende verlatenheid, kwam opeens vol van slavend zwoegleven. Honderden 

arbeiders beulen hun lichamen om de massa's grond en veen te versjouwen en het grote loon te 

beuren, dat hen aanzweepte tot een woeste werk-hartstocht". 

Om het plan uit te kunnen voeren moeten grond aankopen plaatsvinden. Aangegeven wordt 

hoeveel ha voor welk doel moet worden gekocht. Verder vermeldt dit hoofdstuk de inrichtings

kosten en wie deze voor zijn of haar rekening neemt. Van belang is ook het toekomstig eigen

dom, beheer en onderhoud. De Landinrichtingscommissie geeft aan welke instantie daarvoor in 

aanmerking komen. 

8.1 Instrumentarium 

Bij het op het voorbereidingsschema zetten van de 

Peelvenen is de keuze voor het inzetten van land

inrichting gemaakt. Vanwege de problematiek en 

taakstelling is gekozen voor een herinrichting. De 

herinrichting wordt in afzonderlijke deelgebieden 

(modules) uitgewerkt. 

Grondverwerving en taakstell ing 

Met het oog op de beoogde functieveranderingen 

en de daarmee samenhangende inrichtingsmaatre

gelen is grondverwerving één van de meest cruci

ale aandachtspunten in de Peelvenen. 

Prioriteit ligt bij het verwerven van gronden 

gelegen binnen de EHS (nieuwe natuur) in het 

Middengebied en in de Ring. Bureau Beheer 

Landbouwgronden (BBL) verzorgt, in opdracht van 

de Landinrichtingscommissie, deze grondaanko

pen. 

Het BBL werkt bij de aankoop van gronden niet 

prijsopdrijvend en richt zich op het prijsniveau dat 

door derden op de grondmarkt wordt betaald. 

Hieronder volgt een opsomming van de in te zetten 

instrumenten: 

• De Landinrichtingscommissie wil alle, voor het 

plan benodigde, gronden op minnelijke basis 

verwerven tegen de (agrarische) verkeers-

waarde. Wanneer minnelijke verwerving 

niet het gewenste resultaat oplevert kan de 

Landinrichtingscommissie, bij de verwerving 

van de bestaande landbouwgronden in het 

Middengebied, gebruik maken van ontei

gening op basis van de Landinrichtingswet 

artikel 233. Het volgens de Landinrichtingswet 

vastgestelde landinrichtingsinstrument 

"Herinrichting" geeft de mogelijkheid om voor 

de verwerving van bepaalde planonderdelen 

onteigening toe te passen. 

Alleen op de aangegeven percelen in het 

Middengebied, gelegen binnen de gemeente 

Deurne, staat toepassing van onteigening op 

basis van Landinrichtingswet artikel 233 ter 

beschikking. Verwerving van de aangegeven 

percelen is cruciaal bij de realisatie van de EHS 

en de natuurdoeltypen, vanwege hun ligging 

tussen de Deurnsche Peel en Mariapeel. 

De voorgenomen vernatting van de bestaande 

natuur kan niet slagen zonder de verwer-
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ving van deze percelen. De aangegeven 

percelen zullen vervallen aan de Staat der 

Nederlanden en zullen worden toebedeeld aan 

Staatsbosbeheer. 

Tijdens de termijn van terinzagelegging van het 

VOP/MER door de Landinrichtingscommissie 

kunnen rechthebbenden hun zienswijze op de 

voorgenomen toepassing van onteigening op basis 

van dit landinrichtingsplan indienen; 

• Opbouwen van een grondvoorraad elders door 

BBL en betrokken partijen. In combinatie met 

vrijwillige kavelruil of vrijwillige bedrijfsver-

plaatsing (ook naar gebieden buiten het plan

gebied). Hierdoor worden de mogelijkheden 

vergroot, om via uitruil de natuurdoelstelling te 

halen; 

• Regeling bedrijfshervestiging en - beëindiging 

(RBB) en Regeling beëindiging veehouderijtak-

ken (RBV). Bij bedrijfshervestiging krijgen agra

riërs uit het Middengebied prioriteit; 

• Invoeren van een projecttoeslag in deelgebie

den; 

• Afkoop pachtrechten. 

De Colleges van GS van Noord-Brabant en Limburg 

nemen het besluit tot vaststelling van het landin

richtingsplan en delen deze beslissing met redenen 

omkleed mede aan de persoon of instantie die een 

zienswijze hebben ingediend. Slechts rechtheb

benden die zich tijdig tot GS hebben gewend met 

bezwaren tegen de voorgenomen onteigening 

middels de geuite zienswijzen alsmede degene die 

bezwaar maken tegen de onteigening voor zover 

voornemen afwijkt van die kaarten die ter inzage 

hebben gelegen van het ontwerp-landinrichtings-

plan, kunnen op grond van de Algemene Wet 

Bestuursrecht binnen 6 weken bezwaar maken bij 

GS. De bezwarencommissie van Provinciale Staten 

zal de besluitvorming van GS dan opnieuw beoor

delen. Indien GS van mening is dat het bezwaar

schrift ontvankelijk is maar ongegrond dan staat 

de rechthebbende alleen nog beroep open bij 

de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. 

De rechthebbende kan een verzoek tot schorsing 

van de werkzaamheden indienen bij de Raad van 

State. Nadat over de schorsing is besloten volgt 

de bodemprocedure over het wel of niet mogen 

toepassen van de onteigeningsmogelijkheid in het 

landinrichtingsplan. 

Vri jwi l l ige verkaveling 

Ten behoeve van het verkrijgen van de voor de 

realisatie van het plan benodigde gronden op de 

juiste plek kan de Landinrichtingscommissie, in 

het kader van een Herinrichting, kiezen tussen een 

gedwongen herverkaveling (op grond van de land

inrichtingswet) of een vrijwillige verkaveling. 

Bij de start van het landinrichtingsplan in 2000 

heeft de Landinrichtingscommissie duidelijk 

uitgesproken dat gronden in de Ring alleen 

worden verkaveld op vrijwillige basis, in overleg 

en overeenstemming met de grondeigenaren. 

Dit geldt zowel voor ruilingen te behoeve van 

functiewijziging als voor onderlinge agrarische 

ruilingen. Grondeigenaren kunnen zelf beslis

sen of zij aan een vrijwillige kavelruil deel willen 

nemen. Wel gaat de Landinrichtingscommissie 

een inspanningverplichting aan. waarbij zij 

streeft naar volledige realisatie van de doelen. De 

Landinrichtingscommissie zal het ruilproces onder

steunen en faciliteren. Het instrument "kort ing" 

zal - in tegenstelling tot de traditionele wettelijke 

verkavelingen- niet worden ingezet. Evenals de 

overige activiteiten in het kader wettelijke verkave

ling. 

De Landinrichtingscommissie gaat ervan uit, dat 

vrijwillige kavelruil het goede instrument is om de 

doelen te bereiken. De Landinrichtingscommissie 

zal een evaluatiemoment tijdens de uitvoering 

van het plan inbouwen. Op dat evaluatiemoment 

wordt bekeken, of het instrument van vrijwillige 

kavelruil het juiste rendement oplevert. 

Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, zal de 

Landinrichtingscommissie een planwijziging over

wegen, waarin het wettelijk (verplichtend) verka

velingsinstrument en/of onteigening zal worden 

ingezet. 

In het geval van planwijziging zal de commissie een 

aangepast landinrichtingsplan ter inzage leggen. 

In principe kan het gehele gebied in aanmerking 

komen voor een dergelijke planwijziging. 

Naast de in de projectnota opgenomen instru

menten gaan de Subsidieregeling Gebiedsgericht 

Beleid (SGB) en POP mogelijk een belangrijke 

rol spelen bij de uitvoering. Ten behoeve van de 

SGB-regeling zal het landinrichtingsplan moeten 

voldoen de eisen die worden gesteld aan het 

uitvoeringsprogramma in het kader van de SGB. 

In het kader van de reconstructie en natuurkwa

liteit zullen er goede flankerende maatregelen 

moeten komen om bedrijven te verplaatsen die in 

de invloedsfeer van de natuur liggen. 

8.2 Samenhang met de uitvoering van de 

Reconstructie 

Het zal duidelijk zijn dat er een sterke samenhang 

bestaat met andere ruimtelijke plannen zoals de 

reconstructie, stroomgebiedsvisie, het streekplan 

van de provincie Noord Brabant en het Provinciaal 
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Omgevingsplan Limburg (POL) van de provincie 

Limburg en gemeentelijke bestemmingsplannen. 

Gedurende de looptijd van het project worden de 

reconstructieplannen vastgesteld die gebiedsdek-

kend over de Peelvenen liggen. Voor deze plannen 

geldt de Reconstructiewet. De Reconstructiewet 

overstijgt in principe de Landinrichtingswet. De 

Reconstructiewet bevat aanwijzingen, hoe met 

lopende landinrichting om moet worden gegaan. 

De artikelen 41 t/m 91 uit de Reconstructiewet die 

betrekking hebben op de lopende landinrichtings

projecten binnen de reconstructiegebieden zijn bij 

de vaststelling van de Reconstructiewet op 1 april 

2002 nog niet in werking getreden. 

Op het moment, dat de betreffende artikelen in 

werking treden en de Reconstructieplannen in 

Noord-Brabant en Limburg zijn vastgesteld, wordt 

de verdere uitwerking van het landinrichtingsplan 

in het kader van Reconstructiewet heroverwogen. 

Wellicht wordt de Landinrichtingscommissie 

formeel een uitwerkingscommissie in het kader 

van de Reconstructie. 

Het opstellen van het landinrichtingsplan en 

de Reconstructieplannen in Noord Brabant en 

Limburg hebben een verschillend tijdspad door

lopen. Er wordt uitdrukkelijk naar gestreefd, dat 

het project Peelvenen geen vertraging oploopt ten 

gevolge van de reconstructieplannen. 

Enerzijds wordt het landinrichtingsplan Peelvenen 

integraal opgesteld met de reconstructieplannen. 

Anderzijds zijn andere, lokale ontwikkelingen in 

het gebied mogelijk, mits deze passen binnen de 

overkoepelende doelstellingen van het reconstruc

tieplan. 

Het project Peelvenen is integraal afgestemd op 

het Reconstructieplan De Peel in Noord-Brabant en 

het overall-plan voor Noord- en Midden-Limburg, 

met daarin de districten Horst a/d Maas/Sevenum, 

Venray/Meerlo-Wanssum en Helden. Het Noord-

Brabantse deel van Peelvenen is zoveel mogelijk 

afgestemd op de doelstellingen verwoord in het 

Koepelplan. Het Limburgse deel van Peelvenen is 

zoveel mogelijk afgestemd op de onlangs gepre

senteerde Visie op Hoofdlijnen en de afzonderlijke 

bouwstenen. 

8.3 Detaillering naar uitvoeringsplannen 

Het landinrichtingsplan is een plan op hoofdlijnen 

en geen uitvoeringsgereed plan. In het voorliggende 

landinrichtingsplan wordt op onderdelen globale 

inrichtingsmaatregelen of oplossingsrichtingen 

gegeven. Dit is voor de visie op hoofdlijnen in dit 

landinrichtingsplan voldoende om richting te geven 

aan de gewenste ontwikkelingen in het gebied. 

De Landinrichtingscommissie laat artikel 85 van 

de landinrichtingswet van toepassing zijn op het 

gehele plangebied. Op grond van artikel 85 is het 

mogelijk een globaal plan vast te stellen, waarna 

kan worden gestart met de gedetailleerde planuit-

werking en de uitvoering van het gedetailleerdere 

plan. De uitvoering van het landinrichtingsplan 

geschiedt dan niet in één keer maar in delen, via 

meerdere uitvoeringsplannen. 

Figuur8 

Een uitvoeringsplan kan worden opgesteld voor 

één deelgebied of voor één thema en is een uitwer

king van het voorliggende landinrichtingsplan met 

een technische aard. Zo zal bijvoorbeeld het plan 

voor de nieuwe waterhuishouding in het gebied 

via planuitwerking concreter worden gemaakt. 

Een uitvoeringsplan bevat concrete maatregelen 

en legt de instrumenten, kosten(-verdeling) en de 

regeling van eigendom, beheer en onderhoud vast. 

Concreet bestaan er drie vormen van uitvoerings

plannen, te weten: 

• Praktijkproeven, oftewel pilots; 

• UBV's: uitvoering bij voorrang; 

• Uitvoeringsmodules. 
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Pilots - prakti jkproeven 

Een groot aantal maatregelen in het gebied zijn 

gericht op het ontwikkelen en aanpassen van de 

waterhuishouding. De effecten van deze maatre

gelen worden tijdens deze planvorming zo goed 

mogelijk ingeschat. Om deze inschatting in de 

praktijk te toetsen, worden een aantal pilots (proef

projecten) uitgevoerd, voorafgaand aan de daad

werkelijke uitvoer van het volledige (deel)plan. 

• Pilot opheffen wateroverlast bij twee wonin

gen aan de Soemeersingel (najaar 2002 afge

rond); 

• Pilot oppervlakkige drainage binnen de hydro

logische beïnvloedingszone rond de bestaande 

natuur. Gevolgd door een monitoring van de 

effecten van de peilverhoging in de natuur op 

de landbouw enerzijds en de invloed van deze 

vorm van drainage op de natuur anderzijds; 

• Pilot natuurontwikkeling, om de effecten van 

nieuwe natuur op de omgeving te monitoren. 

Uitvoering bij voorrang (UBV) 

Op basis van vrijwilligheid en met overeenstem

ming van relevante partijen en gebruikers worden 

een aantal uitvoeringsplannen bij voorrang opge

steld (UBV). Uitvoering bij voorrang kan geschie

den, vooruitlopend op de uitwerking van het land-

inrichtingsplan. 

Aan een aantal UBV's wordt op dit moment reeds 

gevolg gegeven. Een voorbeeld is UBV 't Molentje. 

Voor dit gebied wordt nu een natuurontwikke

lingsplan opgesteld en uitgevoerd. 

Modules 

Een uitvoeringsmodule bestrijkt een periode van 

4 jaar. Dit hangt samen met de voorwaarde, dat 

financiële verplichtingen voor maximaal 4 jaar 

kunnen worden aangegaan. De planning van de op 

te starten uitvoeringsmodules is afhankelijk van de 

grondverwerving en de beschikbaarheid van finan

ciële middelen. Tevens is draagvlak een belangrijk 

criterium. 

Een uitvoeringsmodule wordt opgesteld op 

initiatief van de Landinrichtingscommissie of op 

initiatief van relevante partijen en de streek. Er 

wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van kennis en 

ervaring van de instanties, bewoners en gebruikers 

in het betreffende gebied. GS stelt de uitvoerings

modules vast, waarna kan worden gestart met de 

uitvoering. 

Modules met betrekking tot het Soemeergebied 

genieten prioriteit boven andere. Een aantal 

voorbeelden van voorgenomen modules voor de 

komende jaren zijn: 

• Uitvoeringsplan voorkomen wateroverlast 

woningen Soemeersingel. Deze module wordt 

uitgevoerd alvorens het waterpeil in de natuur

gebieden wordt opgezet. Met deze module 

worden alle woningen, incl. waardevolle 

monumentale panden, voor toekomstige peil-

wijzigingen veiliggesteld. 

• Uitvoeringsplan verbeteren/verkeersluw 

maken bestaande openbare wegen in het 

Soemeergebied in het kader van bevordering 

van de leefbaarheid en toerisme. 

• Uitvoeringsplan PPS-constructie en functie

verandering bestaande bebouwing. In het 

Soemeergebied zullen een aantal gebouwen 

vrijkomen, wanneer hun agrarische functie 

vervalt. Samen met de betrokken gemeenten 

wi l de Landinrichtingscommissie bepalen, 

welke nieuwe functies geïntegreerd kunnen 

worden in bestaande bebouwing. Het beheer 

en onderhoud van monumentale gebouwen 

blijven gegarandeerd wanneer een passende 

nieuwe functie de agrarische functie over

neemt. Daarnaast kan een nieuwe functie 

een vervangende inkomstenbron betekenen. 

E.e.a. moet wel passen binnen bijvoorbeeld de 

Monumentenwet en de doelstellingen van de 

landinrichting. Daarbij kan men denken aan 

bijvoorbeeld de aankoop van monumentale 

gebouwen t.b.v. horeca, vakantiegelegenheid, 

kantoor, educatief centrum, bezoekerscen

trum, etc. Deze functieverandering zou gestalte 

kunnen krijgen via een ontwikkelingsmaat

schappij. 

• Uitvoeringsplan dorpsverbetering Helenaveen 

en Griendtsveen, om de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden en herkenbaarheid 

van beide dorpen te verbeteren. Waaronder 

bijvoorbeeld het herstel van de oude kanalen 

en de haven in Griendtsveen; 

• Inrichting van natuurontwikkelingsgebied in 

het Soemeergebied, voor zover verworven en 

in eigendom van SBB. 

• Uitvoeringsplan herverkaveling en inrichting 

voor het blijvend landbouwgebied. Daartoe 

wordt landinrichtingsplan gesplitst in deelge

bieden. De Landinrichtingscommissie is voor

nemens de volgende deelgebieden te onder

scheiden: in Limburg deelgebied Evertsoord/ 

Grashoek en deelgebied Grauwveen (ten noor

den van de spoorlijn), in Noord-Brabant deelge

bied de Snoerts, deelgebied Liessel, deelgebied 

Neerkant en deelgebied Helenaveen; 

• Inrichting natuurontwikkelingsgebied buiten 

het Soemeergebied, voor zover verworven 

en in eigendom van SBB. De Landinrichtings

commissie wi l eventuele mogelijkheden bekij-
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ken om agrariërs de gelegenheid te bieden 

m.b.t. pachten of inscharing van vee de (aange

kochte) natuurterreinen te beheren, mits de 

gestelde natuurdoelen dat toelaten. 

• Uitvoeringsmodule "vrijwill ig agrarisch natuur

beheer" buiten het Soemeergebied, met de 

intentie om te zoeken naar mogelijkheden om 

agrarische bedrijven met eigendommen in de 

nog niet verworven EHS een inkomenscompen

satie te bieden in ruil voor een vorm van vernat-

tingsbeheer. Randvoorwaarde: agrariërs doen 

alleen mee op vrijwillige basis en in overleg. Er 

mogen geen negatieve effecten ontstaan op 

gronden van aangrenzende agrarische bedrij

ven. De Landinrichtingcommissie wi l zoeken 

naar financiering van een dergelijke "blauwe 

dienst". Daarbij denkt ze aan het werven van 

fondsen bij provincies, waterschappen, de 

inzet van Koopmansgelden, enz. Wanneer 

deze mogelijkheden concreet zijn, zal de 

Landinrichtingscommissie agrariërs benaderen 

voor eventuele deelname. 

• Aanleg faunapassages onder een aantal 

belangrijke wegen; 

• Verbetering historische waarden Peel-

Raamstelling, aanpassing kazematten; 

8.4 Randvoorwaarden bij de uitvoering 

De randvoorwaarden voor de planuitwerking en 

planuitvoering zijn: 

• Gronden worden pas ingericht (bijvoorbeeld 

ten behoeve van natuur), nadat deze zijn 

verworven. 

• Waterpeilen worden pas aangepast, nadat 

gronden zijn verworven en/of nadat bewezen 

is, dat er geen negatieve uitstraling is naar 

aangrenzende gronden met een (blijvende) 

landbouwkundige functie. Gewenste ontwik

kelingen buiten de natuurgebieden blijven 

hiermee gevrijwaard van overlast. 

• De functie en het gebruik van aanliggende 

gronden ondervinden geen hinder van de 

inrichtingsmaatregelen; 

• De uitvoer van afzonderlijke uitvoeringsmo

dules heeft geen negatieve invloed op het 

behalen van de doelstellingen van het landin

richtingsproject in de toekomst. 

• De Landinrichtingscommissie wi l voorkomen 

dat, tijdens de uitvoer van werken, schade 

ontstaat aan eigendommen. Toch kan schade 

ontstaan. Bijvoorbeeld insporing of schade aan 

gewassen. Deze schades zullen in overleg met 

betrokkenen worden gecompenseerd volgens 

de bepalingen in de landinrichtingswet. 

• Bij de uitvoering van werken wordt rekening 

gehouden met archeologische en cultuur

historische waarden. In voorkomende geval

len wordt de Rijksdienst Monumentenzorg 

(RMZ) of de Rijksdienst Oudheidkundig 

Bodemonderzoek (ROB) geraadpleegd. 

8.5 E igendom, beheer en onderhoud 

Alvorens te starten met de uitvoering moet over

eenstemming bestaan over het toekomstige eigen

dom, beheer en onderhoud van de te realiseren 

maatregelen. Is hierover geen overeenstemming 

dan zal de Landinrichtingscommissie de maatregel 

niet uitvoeren. 

De aan te leggen voorzieningen worden eigendom 

van de instantie waaraan de verantwoordelijkheid 

voor beheer en onderhoud wordt toegewezen. 

De regeling van eigendom, beheer en onderhoud 

kan in het landinrichtingsplan alleen op hoofdlij

nen worden aangegeven. Daadwerkelijke afspra

ken hierover worden gemaakt in de uitvoerings

plannen. 

Wat betreft particuliere gronden die van eigenaar/ 

gebruiker wisselen, gelden de gebruikelijke (nota

riële) regels die gelden bij koop/verkoop of kavel-

ruil. 

Hoofdl i jn regel ing e igendom, beheer en onderhoud 

Omschri jving Eigendom, beheer en onderhoud 

Natuur 

Reservaats- en natuurontwikkelingsgebied 

Natte verbindingszones naast waterlopen 

Overige verbindingszones 

Faunatunnels 

Landschap 

Wijken in natuurgebied 

Wijken buiten natuurgebied 

Bos 

Kleine/lijnvormige landschapselementen 

Lanen langs openbare wegen 

Landschapselementen gekoppeld aan wegen 

Patroonbeheer rond hoeven 

Verkeer en recreatie 

Wegen 

Bruggen in openbare wegen 

Snelheidsremmende maatregelen 

Bruggen in ontsluitingswegen bebouwing 

Recreatieve paden buiten natuurgebieden 

Recreatieve paden in natuurgebieden 

Recreatieve voorzieningen gekoppeld aan 
water 

Overige recreatieve voorzieningen 

Waterelementen 

Waterlopen, excl. Wijken 

Waterbeheersingswerken en kunstwerken 

Erfsloten/perceelssloten 

• Wegbeheerders zijn: gemeente, provincie, 

RWS 

Staatsbosbeheer 

Waterschap 

Staatsbosbeheer 

Desbetreffende wegbcheerder' 

Staatsbosbeheer 

Waterschap 

Staatsbosbeheer, gemeenten en particulieren 

Gemeente/particulier 

Gemeente 

Desbetreffende wegbeheerder 

Staatsbosbeheer 

Desbetreffende wegbeheerder 

Desbetreffende wegbeheerder 

Desbetreffende wegbeheerder 

Particulier 

Gemeente 

Staatsbosbeheer 

Waterschap 

Gemeente 

Waterschap 

Waterschap 

Particulier 
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8.6 Kosten 

In de kostenraming (zie bijlage 7) zijn de geraamde 

kosten per maatregel voor de drie alternatie

ven (Voorkeursalternatief, Natuuralternatief, 

Cultuurhistorisch-natuuralternatief) en Meest 

Milieuvriendelijk Alternatief weergegeven. 

Onderscheiden zijn de verwachte bijdragen 

(procentueel) van landinrichting, de instanties, 

gezamenlijke en individuele eigenaren. De betrok

kenen worden verzocht een bijdrage te leveren 

aan die inrichtingsmaatregelen, welke onder hun 

specifieke taken en verantwoordelijkheden liggen. 

Bijvoorbeeld: een gemeente wordt gevraagd een 

bijdrage te leveren aan de verbetering van een 

weg, een waterschap wordt gevraagd een bijdrage 

te leveren aan waterbouwkundige werken. 

De kostenraming is een globale raming op basis 

van normbedragen en ervaringscijfers. Omdat het 

landinrichtingsplan een plan op hoofdlijnen is, is 

de kostenraming tot op het niveau van hoofdlijnen 

uitgewerkt. De raming is bedoeld ter indicatie van 

de te verwachten kosten. 

Op basis van deze raming ontstaat er geen juridisch 

bindende verplichting in financiële zin, het betreft 

alleen een inspanningsverplichting. Bij de uitwer

king van het landinrichtingsplan in afzonderlijke 

modules zal een nader specificatie en financiële 

verplichting worden opgenomen. Wanneer 

de begroting per module is vastgesteld, zijn de 

gestelde procentuele bijdragen van de betrokken 

partijen onherroepelijk. De uitvoer wordt verre

kend op basis van werkelijk gemaakte kosten. 
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Leemten in kennis en 

onzekerheden en 

evaluatieprogramma 
Dit hoofdstuk geeft aan op welk gebied leemten in kennis bestaan. Deze zijn hoofdzakelijk 

gebaseerd op onzekerheden die in eerdere hoofdstukken van dit VOP/MER naar voren zijn geko

men. Door deze leemten in kennis zijn aan de beschreven alternatieven en effecten een aantal 

onzekerheden verbonden. Daarbij wordt aangegeven wat hun betekenis is voor de besluitvor

ming over het Voorkeursalternatief, voor de verdere uitwerking van het Herinrichtingsplan en 

het evaluatieprogramma. 

Bij de opstelling van het VOP/MER is zoveel moge

lijk noodzakelijke informatie over het gebied 

verzameld. Voor de belangrijke besluiten heeft de 

commissie voldoende kennis kunnen gebruiken. 

Toch zijn er enkele zaken waarover onvoldoende 

kennis bestaat om een volledige (kwantitatieve) 

beschrijving van de effecten en maatregelen te 

geven. Dit betreft geen essentiële kennis voor de 

besluitvorming op dit moment, maar wel voor de 

verdere uitwerking van de plannen. De leemten 

kunnen leiden tot vervolgonderzoeken. 

Daarnaast zijn er aspecten die onzekerheden ten 

aanzien van de uitvoering opleveren en dus in 

zekere mate een bedreiging kunnen zijn voor de 

realisatie van de landinrichting. 

9.1 Leemten in kennis 

Natuur 

• Herstelvermogen of tijdsduur voor regeneratie 

van hoogveen. 

Milieu 
• Actuele verspreiding van verontreinigingen uit 

de voormalige vuilstorten. 

Verkeer 

• Verkeersgegevens; basisgegevens zijn slechts 

op zeer beperkte schaal bekend of zijn verou

derd (verkeersintensiteiten, herkomst en 

bestemming van het verkeer, verkeersslachtof

fers onder de fauna, verkeersongevallen). 

Leefbaarheid 

• Geen 

9.2 Onzekerheden 

Natuur 

• De financiering van de aankoop van de EHS is 

onzeker geworden in het licht van nationale 

economische perspectieven. Ontijdige verwer

ving van gronden (voor natuur) kan vertraging 

van de uitvoering opleveren. 

Cultuurhistorie, landschap en bos 

• Situering archeologische waarden; er is geen 

aanvullende archeologische inventarisatie 

uitgevoerd. Een allesomvattende inventari

satie van historische plekken en elementen 

ontbreekt nog. 

Landbouw 

• Geen 

Water 

• Lokale omstandigheden t.a.v. geohydrologie 

(op perceelsniveau). 

• Water- en bodemkwaliteit in de verschillende 

natuurgebieden (op perceelsniveau); 

Cultuurhistorie, landschap en bos 

• Geen 

Landbouw 

• Financiële middelen voor aankoop gronden. 

• Voldoende grond voor vrijwillige kavelruil. 

• Vraag naar grond voor andere doeleinden dan 

land- en tuinbouw is hoog. 

• De grondmobiliteit is laag voor uitbreiding en 

extensivering. 

• Onzekerheid over de perspectieven voor de 

landbouw in de autonome ontwikkeling. 
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Recreatie 

• Sommige ontwikkelingen buiten de blokgrens 

(zoals de ontwikkelingen rondom Peelbergen, 

etc.) zijn onduidelijk omdat deze zich nog in 

een vroeg planstadium bevinden. 

Water 

• Toepassing van zogenaamde "blauwe dien

sten", waarbij de overheid geld beschikbaar 

stelt om beleidsdoelen te realiseren. 

• Haalbaarheid van het beleid waarbij in 2005 

alle ongerioleerde panden aangepakt zijn. 

Mi l ieu 

• Geen 

Verkeer 
• Toekomstige verkeersintensiteiten en -routes; 

sommige ontwikkelingen buiten de blokgrens 

(zoals de omleiding Snoertse Baan om Liessel, 

etc.) zijn onduidelijk omdat deze zich nog in 

een vroeg planstadium bevinden. 

Leefbaarheid 

• Landbouwkundige, technologische en econo

mische ontwikkelingen (w.o. mechanisatie, 

centralisatie van voorzieningen) hebben effect 

op het voorzieningenniveau. 

Reconstructieplannen 

• De reconstructieplannen zijn nog niet af en 

leveren effecten op, ook in het landinrichtings

gebied. Bij de verdere uitwerking en concreti

sering van de maatregelen wordt hier rekening 

mee gehouden. 

Wetten en regelgeving 

• Verschillende wetten, regelgeving en beleid 

hebben op de één of andere manier een 

invloed op functies in het gebied (natuur en 

landbouw) en op de inrichting in het kader van 

landinrichting Peelvenen. De streek ervaart de 

verschillende wetten en regels als niet eendui

dig. Ook het landinrichtingsplan Peelvenen 

moet manoeuvreren tussen de soms schijn

baar tegenstrijdige werking van het scala aan 

wetten en regels. 

• De landinrichtingscommissie is van mening, dat 

er een taak ligt voor de rijksoverheid, om duide

lijkheid en helderheid te scheppen in deze 

werking. De landinrichtingscommissie vraagt 

aandacht voor deze problematiek. Zowel bij 

de streek als bij de landinrichtingscommissie 

is behoefte aan een eenduidig toetsingskader, 

op grond waarvan nieuwe ontwikkelingen, 

zowel autonoom als in Peelvenen, binnen 

de geldende randvoorwaarden voortvarend 

kunnen worden opgepakt en in goede banen 

worden geleid. 

9.3 Evaluat ieprogramma 

Om de effecten op het milieu en de realisatie van 

de projectdoelstellingen duurzaam te kunnen 

volgen, dient het bevoegd gezag een evaluatie

programma vast te stellen. Dit kan gebeuren aan 

de hand van de voorstellen voor het evaluatie

programma zoals opgenomen in de achtergrond

documenten. Belangrijke aandachtspunten in het 

evaluatieprogramma zullen zijn: 

• Hoogveenontwikkeling incl. abiotische rand

voorwaarden; 

• Negatieve effecten door veranderingen in de 

waterhuishouding (kwaliteit laanbomen, over

last in huizen, muggen); 

• Invulling van de agrarische functie; 

• Leefbaarheid (bereikbaarheid van dorpen 

en het landelijk gebied, werkgelegenheid, 

houding van omwonenden ten opzichte van de 

natuurontwikkeling, verkeersveiligheid). 

Aan de hand van dit programma kan een voort

gaand onderzoek plaatsvinden naar de genoemde 

leemten in kennis en zal onderzocht worden in 

hoeverre de verwachte milieueffecten, zoals die in 

het VOP/MER zijn aangegeven, ook daadwerkelijk 

optreden. Ook de effectiviteit van de getroffen 

voorzieningen, milieubeschermende en compen

serende maatregelen dient te worden geëvalueerd. 

Mocht tijdens de monitoring blijken dat zich onver

wachte milieueffecten voordoen, dan kunnen 

eventueel maatregelen worden genomen. 
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Een evaluatieprogramma heeft de volgende 

doelen: 

1. duidelijk dient te worden of de maatregelen 

het gewenste effect hebben gehad (of dat er 

onverhoopt aanvullende maatregelen nodig 

zijn). Dit is vooral een zaak van de toekomstige 

eigenaar van de werken en voor de opdracht

gever van de landinrichting (provincies), bij dus 

ook het initiatief voor desbetreffende acties 

ligt; 
2. uitvoering van plannen in gedeelten schept 

te mogelijkheid dat latere uitvoeringswerken 

van de vroegere kunnen leren. Dit is vooral een 

zaak voor de landinrichtingscommissie. 

3. een goed resultaat ontstaat door een goede 

inrichting en een goed beheer. Tussentijdse 

bijsturing heeft tussentijdse evaluaties nodig. 

Dit is vooral een zaak van de toekomstige eige

naar, waarvoor de landinrichtingscommissie 

kanfaciliteren. 

De landinrichtingscommissie wi l haar doelstel

lingen in de RING van Peelvenen realiseren door 

de uitvoering van pilots, UBV's (Uitvoering bij 

Voorrang) en uitvoeringsmodules met een loop

tijd van 4 jaar. De landinrichtingscommissie zal de 

voortgang van de uitvoering van het landinrich-

tingsplan evalueren, specifiek op de voortgang van 

de vrijwillige kavelruil en de minnelijke verwer

ving van gronden t.b.v. de doelstellingen van 

Peelvenen. 

Voor de realisering van de beschreven doelen en 

maatregelen zijn gronden nodig. Dit is een totale 

taakstelling van 1528 hectare. Bureau Beheer 

Landbouwgronden heeft in het gebied ca 265 ha 

op vrijwillige basis verworven (stand van zaken 1 

januari 2003). 

Er moet nog ca 1260 ha (ca. 960 ha EHS en 300 ha 

taaksteltingsgronden) aangekocht worden om 

in 2008 alle aankopen gerealiseerd te hebben, 

hetgeen een jaarlijkse verwerving van ca 180 ha 

inhoudt. 

De verwachtingen voor de toekomst zijn, 

uitgaande van de momenteel lage grondmobiliteit 

in het gebied, de bestaande verwervingsmoge-

lijkheden in het gebied, het aankoopbeleid en 

het budget, dat jaarlijks ca. 70 ha aangekocht kan 

worden. Een verschil van 110 ha per jaar. 

Doelstel l ing (VKA) 

Benodigde 

grond 

EHS 

- Reservaat 
- Natuurontwikkelingsgebied 

512 ha 

666 ha 

Bos en landschappelijk raamwerk J75ha 

175 ha Landmetershectare. eventueel incl. kavelruil 

J75ha 

175 ha 

Totaal 1528 ha 

Mocht blijken, dat de doelstellingen in de RING met 

minnelijke verwerving en vrijwillige kavelruil niet 

behaald worden, dan kan zowel intensivering als 

het oprekken van bestaand instrumentarium nodig 

zijn, ook ten behoeve van de ontwikkeling van de 

blijvende landbouw. Daarbij gaat de landinrich

tingscommissie ervan uit, dat de beschikbaarheid 

van budget voor aankoop en inrichting NIET de 

beperkende factor is. 

Oprekken van het bestaand instrumentarium bete

kent, 

1. Inzetten op planmatige kavelruil; 

2. Als planmatige kavelruil niet voldoende resul

taat oplevert, dat inzet van wettelijke verkave

ling; 

3. In het uiterste geval inzetten op onteigening. 

Ad 1: Planmatige kavelruil is een intensivering 

van de vrijwillige kavelruil, door een sterkere 

sturing van het ruilproces vanuit de Landinrich

tingscommissie. Deelname is vrijwill ig, doch niet 

vrijblijvend. 

Ad 2: Een wettelijke verkaveling betekent dat 

er verplicht grond wordt geruild. Daarnaast kan 

de landinrichtingscommissie de grondeigenaren 

een beperkt aandeel op hun ingebrachte grond 

korten (maximaal 3 % bij herinrichting). De grond 

die hiermee beschikbaar komt, mag alleen worden 

ingezet voor de realisatie van wegen en waterlo

pen, natuur en landschapselementen. De grond 

wordt geldelijk verrekend. De landinrichtingscom

missie houdt in voorliggend plan de ruimte open, 

om na evaluatie na een aantal jaren (ca. 4 jaar), in 

te zetten op wettelijke verkaveling. 

Ad 3: Mocht wettelijke verkaveling niet het juiste 

resultaat opleveren, dan kan in het uiterste geval 

de landinrichtingscommissie besluiten om via 

onteigening de laatste hectares te verwerven om 

het plan geheel uit te kunnen voeren. Onteigening 

wordt slechts ingezet als met andere instrumenten 

de doelstellingen niet gehaald kunnen worden 

via minnelijke verwerving, vrijwillige kavelruil en 

eventueel wettelijke verkaveling. 

Wanneer de landinrichtingscommissie en/of de 

opdrachtgever (provincies Noord-Brabant en 

Limburg) hiertoe besluiten, zal het onteigenings

traject in gang worden gezet in overleg met de 

streek, middels een planwijziging op grond van 

artikel 84 van de Landinrichtingswet. 

Dit betekent, dat de landinrichtingscommissie 

samen met de streek het nu voorliggende plan 

opnieuw op zal stellen en zal vaststellen volgens de 

normale procedures op basis van artikel 74 t/m 83 

van de Landinrichtingswet (in gewoon Nederlands 

betekent dit: "terug naar af"). De op dat moment 

reeds gerealiseerde projecten, inrichtingsmaatrege

len en nieuwe verkaveling blijven wel gehandhaafd. 
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De landinrichtingscommissie wi l samen 

met gemeente Sevenum in 2004 starten met 

Uitvoeringsmodule "Evertsoord", dat als voor

beeldproject van vrijwillige verkaveling en verwer

ving in de RING kan dienen. De behaalde resultaten 

in deze module met een looptijd van 4 jaar worden 

input van de evaluatie. 

Figuur 10 Overstap van vr i jw i l l ige kavelrui l Overstap van minnel i jke Procedure 

naar wet te l i j ke verkavel ing in verwerv ing naar onteige-

de RING n ing indeRING 

1. Grond kan voldoende worden 

aangekocht, op de juiste plek: 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

De mogelijkheid tot over
stap van vrijwill ige kavelruil 
naar wettelijke verkaveling 
is reeds opgenomen in dit 

plan 

2. Grond kan voldoende wor

den aangekocht, maar kan 

niet naar juiste plek worden 

geruild: 
X n.v.t. 

n.v.t. 

De mogelijkheid tot over
stap van vrijwill ige kavelruil 
naar wettelijke verkaveling 
is reeds opgenomen in dit 

plan 

3. Grond kan niet worden 

aangekocht: 
n.v.t. X 

Onteigening is mogelijk na 

planwijziging. 
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Verklarende woordenlijst 
A Aardkundige waarden 

Abiotisch 

Geomorfologische verschijningsvormen met specifieke abio-

tische kenmerken die bescherming behoeven. 

Niet behorend tot de levende natuur. 

Ammoniakdepositie 

Archeologie 

Ammoniakreductieplannen 

B BEL 

Biotisch 

C Compensatiegebieden 

Conserveringsgebieden 

D (Deel)stroomgebied 

Depositienorm 

Neerslag of afzetting van luchtverontreinigende stoffen op 

bodem, water, planten, dieren of gebouwen. Het gaat in 

milieuverband om depositie van verzurende (bijvoorbeeld 

ammoniak) en vermestende stoffen. Gebeurt deze neerslag 

in droge vorm dan spreken we van droge depositie. Worden 

verzurende stoffen door de neerslag afgezet dan spreken we 

van natte depositie. 

De leer die zich bezighoudt met oudheidkundige zaken. 

Plannen om per gemeente ammoniakreductie te bereiken op 

de in die gemeente liggende natuurgebieden die voor verzu

ring gevoelig zijn. 

Beslissingsondersteunende Evaluatiesysteem Landinrichting; 

dit is een evaluatiesysteem waarmee de gevolgen voor de 

verschillende alternatieven worden gemeten en vergeleken; 

BEL laat de gevolgen van landinrichting zien. Het gaat om 

doelbereik, de bijkomende effecten en de effectiviteit. 

Behorend tot de levende natuur. 

Dit zijn agrarische gebieden waarbinnen compenserende 

maatregelen genomen moeten worden als gevolg van grond

waterpeilverhoging in nabijgelegen natuurgebieden. 

Maatregelen met als doel het vasthouden van water om een 

hogere grondwaterstand te realiseren of om op een later 

tijdstip te kunnen gebruiken, dan wel ter voorkoming van 

verdroging in naburige gebieden. 

Het gebied dat afwatert op een bepaalde waterloop. 

Een getal dat aangeeft hoeveel mol potentieel zuur per 

hectare een natuurgebied kan hebben voordat er verstoring 

op dat gebied optreedt. 
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Duurzaam veilig Onder de noemer 'Duurzaam Veilig' wordt een nieuwe veilige 

vormgeving van het wegennet ontwikkeld. Het accent lig op 

het voorkomen van ongevallen door een heldere en eendui

dige indeling van wegen, uitgaande van de functies die de 

weg vervult. 

E EHS Ecologische Hoofdstructuur: een samenhangend netwerk 

van in (inter)nationaal opzicht belangrijke duurzaam te 

behouden ecosystemen. De EHS is opgebouwd uit natuur

kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 

verbindingszones. 

Emissie 

Erftoegangsweg 

Uitstoot van stoffen 

Bij erftoegangswegen is de verblijfsfunctie belangrijker dan 

de verkeersfunctie. Erftoegangswegen A hebben daarbij nog 

een verbindende functie tussen kernen (van kerk naar kerk). 

Hierbij is vaak een vrijliggend fietspad aanwezig. Bij erftoe

gangswegen B ligt het accent nog meer op de verblijfsfunctie. 

Eutrofiëring 

Evz 

Proces waarbij de voedselrijkdom wordt vergroot. 

Ecologische verbindingszone 

F Fauna De totaliteit van de diersoorten van een bepaald gebied. 

Flora De totaliteit van de plantensoorten van een bepaald gebied. 

Fosfaatverliesnormen Een getal dat het verschil aangeeft tussen de hoeveelheid 

mest die wordt overgebracht en de hoeveelheid fosfaat dat 

wordt afgevoerd met de oogst. 

Fosfaatverzadiging Ophoping van fosfaat in de bodem zodanig dat dat de bodem 

nauwelijks meer fosfaat kan vastleggen. 

G Gebiedsontsluitingsweg Deze weg vormt binnen het verkeersnet in een gebied de 

verbindende schakel tussen erftoegangswegen en stroom

wegen. Het faciliteert zowel het stromen als het uitwisselen, 

maar deze worden naar plaats gescheiden. Het uitwisselen 

vindt plaats op kruisingen, het stromen op de wegvakken 

tussen de kruispunten. 

Gemengde bedrijven Agrarische bedrijven met een combinatie van meerdere 

takken. 

GGOR Gewenste grond- & oppervlaktewaterregime: de waterstan

den of -peilen, fluctuaties, waterkwaliteit, kweldruk, stro

ming, etc 

Gradiënt Verloop in de ruimte, bijvoorbeeld van nat naar droog, van 

hoog naar laag of van voedselrijk naar voedselarm. 

Grondgebonden land- en tuinbouw Alle land- en tuinbouw die voor de bedrijfsvoering en het 

inkomen cultuurgrond nodig heeft voor de productie van 

gewassen. 

Grondmobiliteit De mate waarin landbouwgrond van eigenaar verandert. 
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Grondwaterregime Verloop van de grondwaterstand ten opzichte van het maai

veld in een kalenderjaar. 

Grondwatertrap Klasse-indeling van het grondwaterstandsniveau, op basis 

van een bepaalde combinatie van de hoogste en laagste 

grondwaterstand. 

H Hokdierbedrijven Agrarische bedrijven met intensieve veehouderij zijnde 

varkens, pluimvee, konijnen en/of pelsdieren. 

Hoogveen Hoogveen is een karakteristiek systeem van vegetaties en 

faunagemeenschappen; een landschapstype. In vegetatie-

kundig opzicht is er (nat) levend hoogveen, natte heide, voch

tige heide, droge heide, berkenbroekbossen, schrale graslan

den. Dat complex is hier aan de orde wanneer we zeggen dat 

het natuurgebied hoogveen wordt. Elk geografisch bepaald 

vlakje heeft een specifieke functie in dat geheel. 

Hoogveenregeneratie (hoogveen-

doetstelling) 

Herstel van een functionerend hoogveensysteem. Op korte 

termijn wordt aan de levensvoorwaarden voldaan van plan

ten en dieren die in het veen voorkomen. Zodoende kunnen 

deze overleven totdat op lange termijn een functioneel hoog

veensysteem, inclusief de overgangen naar het omringende 

landschap, is gerealiseerd. 

Huiskavel Een aaneengesloten stuk grond van een eigenaar omgeven 

door grond van andere eigenaren, waarop de bedrijfsgebou

wen zijn gelegen. 

Infiltratie 

Insteekweg 

Het indringen van water in de grond. 

Niet doorgaande weg ter ontsluiting van één of meerdere 

kavels. 

K Kavel Aaneengesloten stuk grond van een gebruiker, bestaande 

uit meerdere percelen, waarin geen grenzen voorkomen als 

openbare wegen en waterlopen. 

Kavelafstand Af te leggen lengte-eenheden omgeacht de wegkwaliteit 

tussen (hoofd)bedrijfsgebouw en ontsluitingspunt van de 

kavel. 

Kaveloppervlak te De oppervlakte van de kavel berekend uit de gedigitaliseerde 

coördinaten van de kavelgrens. 

Knooppuntensysteem 

Kwel 

Routebewegwijzering via knooppunten waarmee de recreant 

zelf een route kan samenstellen, men fietst van knooppunt 

naar knooppunt. Dit systeem is tweezijdig bewegwijzerd. 

Het uittreden van grondwater aan het grondoppervlak, in de 

waterlopen of drains, door opwaartse stroming of via capil

laire opstijging. 

M Melkveehouderij Agrarisch bedrijf waar melk- en kalfkoeien gehouden 

worden. 
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MER 

MTR 

N Natuurdoeltype 

Natuurontwikkelingsgebied 

Nitraatrichtlijn 

Nitraatuitspoeling 

Nge 

Milieueffectrapport; dit is een openbaar document waarin 

een voorgenomen activiteit (landinrichting), de mogelijke 

alternatieven en de te verwachten gevolgen voor het milieu 

op een systematische wijze worden beschreven. 

Milieu-effectrapportage; dit is een procedure in de Wet 

Milieubeheer waarmee het milieubelang een volwaardige 

plaats krijgt in de besluitvorming over activiteiten met moge

lijk belangrijke gevolgen voor het milieu. 

Maximaal toelaatbaar risico (eco-toxicologisch) 

Nagestreefde combinatie van abiotische en biotische kenmer

ken op een bepaalde ruimtelijke schaal. 

Gebied begrensd volgens de Rbon, met als oogmerk daar op 

termijn natuurdoeltypen te realiseren. 

Een richtlijn welke het maximum van 50 mg Nitraat in het 

bovenste grondwater aangeeft. 

Het verlies van nitraat uit de wortelzone naar het oppervlak

tewater of het dieper gelegen grondwater. 

Nederlandse grootte eenheid. 

O OCOR 

Oppervlak tewater 

Overige graasdier-houderij 

Overstort 

P Patroonnatuur 

POL 

Procesnatuur 

Optimaal grond- & oppervlaktewaterregime: de waterstan

den of -peilen, fluctuaties, waterkwaliteit, kweldruk, stro

ming, etc t.b.v. een functie 

Water dat zichtbaar stroomt door waterloop of over grondop

pervlak. 

Agrarisch bedrijf waar andere graasdieren dan melkkoeien 

worden gehouden. Andere graasdieren kunnen zijn rundvee, 

paarden, geiten en schapen. 

Nooduitlaat van de riolering bij piekafvoeren. 

De patronen worden bepaald door abiotische omstandighe

den (water, voedingsstoffen) en door patroonmatig handelen 

van mensen. Bijvoorbeeld het omheinen van stukken land 

voor begrazing, het vlaksgewijs maaien en afvoeren, peilbe

heer. 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg. 

De ontwikkelingen leiden voor het huidige natuurgebied tot 

een natuurgebied dat op termijn te kwalificeren is als "een 

begeleid natuurlijke systeem". Dat betekent dat de patronen 

die in vegetatie zullen ontstaan zo veel mogelijk het gevolg 

zijn van variatie in bodemgesteldheid, hydrologie en andere 

abiotische terreinkenmerken enerzijds en anderzijds zijn 

ontstaan als gevolg van (autonome) activiteiten van dieren en 

van bijvoorbeeld successie. Een dergelijk systeem wordt ook 

wel aangeduid als procesnatuur. 
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R Recreatief medegebruik 

Reservaatsgebied 

Retentie 

REVZ 

S SCP 

SCR 

Stroomweg 

Struinnatuur 

T Taakstelling 

U Uitmijnen 

Uitplaatsen 

Utilitair verkeer 

Een vorm van medegebruik die betrekking heeft op die 

vormen van openluchtrecreatie die plaatshebben in een 

omgeving met een niet-recreatief hoofdgebruik, waarbij de 

recreatie ondergeschikt is aan het hoofdgebruik. 

Gebied met actuele natuurwaarden, waar het gewenste 

natuurbeheer moeilijk inpasbaar is in een rendabele bedrijfs

voering. 

Het gericht vasthouden van de afvoer van water in de daar

voor speciaal geschikt gemaakte gebieden, waarbij het veelal 

gaat om piekafvoeren. 

Robuuste ecologische verbindingszone. 

Strategisch Groen Project. 

Structuurschema Groene Ruimte. 

Een stroomweg maakt in het bijzonder voor motorvoertui

gen continue doorstroming mogelijk met hoge snelheid. Dit 

vereist onder meer: gescheiden rijrichtingen, ontbreken van 

kruisend en overstekend verkeer en bij aansluitingen alleen 

in- en uitvoegend verkeer. 

Een nieuwe vorm van natuur(recreatie) waarin de mens 

natuur beleeft zoals zij zich die voorstelt: spontaan, vrij en 

ruig. De bezoeker wordt door de kenmerken van het terrein 

uitgedaagd er gebruik van te maken en heeft een grote mate 

van keuzevrijheid in zijn gedrag, maar gedraagt zich respect

vol ten opzichte van de natuur. De beleving van een terrein 

is intensief en vergelijkbaar met een wilderniservaring (IKC-

Recreatie). 

De beoogde oppervlakte door de Dienst Landelijk Gebied op 

vrijwillige basis aan te kopen gronden. 

Een vorm van verschralingsbeheer waarbij de aanwezige 

hoeveelheiden nutriënten in de bodem (vooral N, P en K) 

worden verwijderd door de teelt van een gewas zonder 

toevoeging van mest. Het kost meerdere groeiseizoenen en 

beheersinspanning om een schrale situatie te realiseren. 

Het verplaatsen van agrarische bedrijven naar een ander 

gebied ten behoeve van de realisatie van de doelen van het 

landinrichtingsplan. 

Het verkeer tussen wonen en werken/school, dus een 

bewuste routekeuze. Dit is in tegenstelling tot recreatief 

verkeer die een onbewuste routekeuze heeft. Verkeer naar 

sporthallen, sportvelden of zwembaden is ook utilitair 

verkeer. 

Uitspoeling 

V Vegetatie 

Het verplaatsen van mineralen naar onbereikbare diepere 

grondlagen. 

Het ruimtelijk voorkomen van planten in samenhang met de 

plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan 

hebben aangenomen. 
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Verbindingszone Lijnvormig natuurelement dat twee natuurkerngebieden 

verbind, ook ecologische verbindingszone genoemd. 

Verbreding 

Verdroging 

Nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf om het inkomen te 

verhogen. 

Alle nadelige effecten op natuurwaarden als gevolg van een, 

door menselijk ingrijpen, structureel lagere grond- en/of 

oppervlaktewaterstand dan de gewenst of als gevolg van 

de aanvoer van gebiedsvreemd water ter bestrijding van de 

lagere waterstanden. 

Verkeersafwikkeling 

Verkeersluw 

Verliesnorm 

Vermesting 

Versnippering 

De wijze en snelheid waarin verkeer vanaf een bepaald punt 

zijn weg vindt naar de bestemming. 

Minder verkeersbewegingen. 

Norm die de maximaal toegestane verliezen van fosfaat en 

stikstof naar het milieu weergeeft. 

Het toevoegen van teveel meststoffen aan de bodem, waar

door het natuurlijk evenwicht in de bodem wordt verstoord. 

Schade aan faunapopulaties als gevolg van doorsnijding van 

het leefgebied door infrastructuur en/of door andere vormen 

van habitatdoorsnijding. 

Verspreiding 

Verstoring 

Verzuring 

Vollegrondsteelt 

W WAV 

Wortelzone 

Meststoffen en resten van gewasbeschermingsmiddelen 

worden via grondwater, lucht en/of andere wijze verspreid. 

Storen van dieren door lawaai, betreding, licht e.d. 

Door in regenwater opgeloste verzurende stoffen worden de 

bodems en het grondwater zuurder. 

Teelt van plantaardige gewassen in de volle grond niet zijnde 

akkerbouwgewassen. 

Wet Ammoniak en Veehouderij 

De grondlaag waarin het overgrote deel van de wortels zich 

bevindtd. 

1 Zuurequivalent Een eenheid waarmee hoeveelheden van verschillende zuur-

vormende stoffen (SO2, Nox en NH3) aangegeven kunnen 

worden. 
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Samenstelling landinrichtingscommissie 

en subcommissie's 

De landinrichtingscommissie Peelvenen kent drie subcommissies. De landinrichtingscommissie wordt 

ondersteund door een team van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Het onderstaande schema geeft de verhou

dingen weer. 

Landinrichtingscommissie 

Peelvenen 
Dienst Landelijk Gebied 

Subcommissie 

Gebiedsplannen 

Subcommissie 

Uitvoering Peelvenen 

Subcommissie 

Communicatie 
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Landinrichtingscommissie Peelvenen" 

Naam Voor l . Functie Organisatie 

Leden: 

Functie 

Huys J.S. vz 

Broeck van der P.F.C.W. secr, DLC-Limburg 

Bartels C.T. lid St. Werkgroep Behoud de Peel 

Beaufort de W.H.J. lid Terreinbeherende instanties 

Bruchem van Mw. A. adv-lid Provincie Noord-Brabant 

Cornelissen C. Hd Waterschap Peel en Maasvallei 

Classens i.G.M. lid Agrarische Belangengroep Mariapeel 

Philipsen J. lid LLTB l imb . Land-en Tuinbouwbond en Milieucoöperatie Peel en Maas 

Janssen M.J.H. Lid Gew. Noord/Midden-Limburg en Oost-Brabant 

Verhees W.A. lid ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie 

Krekels P.H.J. lid Gemeenten Asten, Deume en Someren 

Salverda M.H. lid IVN Kring Deurne 

Magnée J.H. lid ANWB Recron Limburg en Brabant, WV 's Land van Peel en Maas en 

Peelland, Kamers van Koophandel 

Martens G.A. lid Waterschap de Aa 

Zwaan van der J. vice-vz ZLTO Kring De Peel 

Verstraelen-Janssen Mw. M.M.J. lid betrokken natuur- en milieuorganisaties 

Vleugels P. adv-lid Provincie Limburg 

Knops R.W. lid Gemeenten Horst, Helden, Meijel, Nederweert, Sevenum en Venray 

Agendoteden: 

Bruggink R. Waterschap de Aa 

Hurk van den Mw. M. Gemeente Deurne 

Hendriks G.i.H. IVN Meijel 

Swinkels F. BMF 

Maessen J.M. Gemeente Horst Afd. Ruimte en Mil ieu 

Jong de G. Waterschap de Aa 

Bosschenbroek P Staatsbosbeheer 

Opbergen van W.M.M. 

Zee van der A. Staatsbosbeheer 

Zegers P.M. Staatsbosbeheer 

Wit de W. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

Vollebregt L. ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

Schoester A.C.M. Gemeente Sevenum 

Paarlberg A. Waterschap Peel en Maasvallei 

Cortooms C. IVN Asten-Someren 

Queisen G. Bureau Guus Queisen 

Keijzers J. ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

Schuller R. ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

Hartman A. ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

Paassen van J. 

Tolkamp H. Zuiveringschap Limburg 

Bekker de H. Gemeente Sevenum 

Doorn van W. GGD Zuid/Oost Brabant 

Platform 

W. 

Obers T.A.M. 

Woezik J.T.M. 

Krap van der 

Dijk van P.M.J. 

Berg van den T.W. 
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Team Dienst Landelijk Gebied 

Naam Voor l . Funct 

Berk M. 

ll i. inil M. 

Clercx M. 

Dernison W.l . 

Helvoirt van » 
Linden van der S 

Meeuwissen B. 

Potters I 

Reltsma I I 

Santen van Mw. L. 

Schellingen Mw. C 

Schoenmakers w 
Schouten c. 
Si hi. lvrn M 

Weinreich '1 

Ceurten mw. L 

Organisatie 

DLG-Limburg 

DLG-Brabant 

DLG-Limburg 

DLG-Limburg 

DLG-Brabant 

DLG-Limburg 

DLG-Brabant 

DLG-Limburg 

DLG-Brabant 

DLG-Limburg 

DLG-Limburg 

DLG-Limburg 

DLG-Brabant 

DLG-Limburg 

DLG-Limburg 

DLG-Limburg 

Subcommissie Gebiedsplannen "Peelvenen" 

Naam Voorl. Functie Organisatie 

tc'l/c'/l 

Huys 

tc'l/c'/l 

Huys IS . vz 

Broeck van der P.F.C.W. secr. DLG-Limburg 

Bartels C I lid St. Werkgroep Behoud de Peel 

Beaufort de W H ) . lid Terreinbeherende instanties 

Bruchem van Mw. 

( I.ISM'IIS 

Atjendaleden: 

Cornelissen 

Peerboom 

Maessen 

Swarts 

Tolkamp 

Schuller 

Opbergen van 

Vollebregt 

Verdonschot 

Hurk van den 

Vii l lcl i i i 'gt 

Zee van der 

loosten 

long de 

Keijzers 

Bekker de 

Verdonschot 

Provincie Noord-Brabant 

Agrarische Belangengroep Mariapeel 

Verhees W A . lid ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

Krekels P.H.J. lul Gemeenten Asten. Deurne en Someren 

Vleugels P.F.G.M. adv lid Provincie Limburg 

Martens 
Paassen van 

G.A. 

J. 

lid Waterschap de Aa 

(" 
1. 

I.M. 

P.G.I. 

H.H. 

R 

W.M.M. 

L. 

F. 

u 
I 

A. 

I. 

G 

I. 

F. 

Waterschap Peel en Maasvallei 

Waterschap Peel en Maasvallei 

Gemeente Horst Afd. Ruimte en Milieu 

Provincie Limburg 

Zuiveringschap 

ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

ZLTO Zuidelijke land- en Tuinbouw 

Waterschap Peel en Maasvallei 

Gemeente Deurne 

ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

Staatsbosbeheer 

Pilotproject Regionaal Sociaal Beleid Peel 

Waterschap de Aa 

ZLTO Zuidelijke Land en Tuinbouw 

Gemeente Sevenum 

Waterschap Peel en Maas 
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Subcommissie Ui tvoer ing "Peelvenen" 

Naam 

Leden: 

Zwaan van der 

Bankers 

Bartels 

Cornelissen 

Philipsen 

Marlens 

Verstraelen-Janssen Mw. 

Vleugels 

Agendoleden: 

Berden 

Berg v.d. 

Bosschenbroek 

Broeck van der 

Gijbers 

Hollander 

Huys 

Janssen 

Juhasz mevr. 

Keijzers 

Kemna 

Kolsters 

Neessen 

Oosterhof 

Opbergen van 

Pustjens 

Schuller 

Voor l . Functie 

J. vtce-vz 

H. lid 

C.T. Ud 

C i id 

J. hel 

G.A. Hd 

M.M.I. Ud 

P.F.G.M. adv-lid 

W 

C.T. 

P 

P.F.C.W. secr. 

1. 

H. 

15. w 

R 

M 

M. 

H. 

H. 

R 

W.M.M. 

IK 

R 

H. 

Ft 

P. 

Organisatie 

ZLTO Kring De Peel 

JAPI Jong Agrarisch Peel Initiatief 

St. Werkgroep Behoud de Peel 

Waterschap Peel en Maasvallei 

LLTM Limb. Land-en Tuinb. Bond en Milieucoop. 

Waterschap de Aa 

betrokken natuur- en milieuorganisaties 

Provincie Limburg 

Agr. Belangengroep Mariapeel 

Provincie Noord-Brabant 

Staatsbosbeheer 

DLG-Limburg 

ZLTO 

Provincie Noord Brabant 

MCP Milieucoop. De Peel 

Waterleidingmaatschappij Limburg 

ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouw 

Provincie Limburg 

DLG Noord-Brabant 

LLTB Limb. Land- en Tuinbouw Bond 

Gemeente Deurne 

Stichting Werkgroep Behoud de Peel 

LLTB Limb. Land en Tuinbouw Bond 

ZLTO 

Schijven H. LLTB Limb. Land- en Tuinbouw Bond 

Straatman F) Waterleidingmaatschappij Brabant 

Swarts P. Provincie Limburg 

overige leden: 

Bruchem van Mw. A. adv-lid Provincie Noord Brabant 

Bruggink R Waterschap de Aa 

Stoffelen Waterschap Peel en Maasvallei 

Tijen van Fl Provincie Limburg 

Tolkamp H.H. Zuiveringschap 

Vegt 1. Provincie Limburg 

Zee van der A. Staatsbosbeheer 

Subcommissie Communicat ie 

Naam 

"Peelvenen" Subcommissie Communicat ie 

Naam Voor l . Functie Organisatie 

Leden: 

Huys J.S. VZ 

Zegers P.M. Staatsbosbeheer Regio Limburg 

van de Heide Mw. M DLG-Noord Brabant 

Schraven M. DLG-Limburg 

Linden van der S. DLG-Limburg 

Vleugels P.F.G.M. adv-lid Provincie Limburg 

Agendoleden: 

Broeck van der P.F.C.W. secr. DLG-Limburg 

Bruchem van Mw. A. adv-lid Provincie Noord-Brabant 

Knops RW. Gemeente Horst. Helden. Meijel, Nedeweert. Sevenum en Venray 

Kemna M Provincie Limburg 

Berk M. DLG-Limburg 
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Bijlage 2 
Contactpersonen 

Contactpersoon Initiatiefnemer 

Landinrichtingscommissie de Peelvenen 

Secretaris: Dienst Landelijk Gebied 

P.F.C.W. vanderBroeck 

Postbus 1237 

6040 KE Roermond 

tel: 0475-356828 

Contactpersoon Coörd inerend bevoegd gezag 

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg 

Hoofdgroep Ruimte, Groen en Verkeer 

Afdeling Ruimtelijk Beleid 

P. Vleugels 

Postbus 5700 

6202 MA Maastricht 

tel: 043-3897646 
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Genomen en nog te nemen besluiten in het kader van 

het project De Peelvenen 

Besluit Bevoegd gezag 

Peelvenen aangemerkt als Strategisch Groen Project en is onderdeel 

van Nadere Uitwerking Brabant Limburg 

Ministerie van LNV 

Ontheffingsaanvraag Natuurbeschermingswet/Flora- en faunawet 

Mariapeel is aangewezen als tot beschermd natuurmonument in het 

kader van de Nb wet. 

Minister van LNV 

't Zinkske, de Heitrakse Peel en de Bult zijn aangewezen als tot 
beschermd natuurmonument in het kader van de Nb wet.. 

Grauwveen is aangewezen als tot beschermd natuurmonument in het 

kader van de Nbwet . 

Aanwijzing van het projectgebied als speciale beschermingszone in 

het kader van de Europese Vogelrichtlijn 

Aanmelding van het projectgebied als speciale beschermingszone in 

het kader van de Europese Habitatrichtlijn 

Plaatsing van Peelvenen op het Voorbereidingsschema Landinrichting 

1999 

Vaststellen hydrologische beschermingszone Mariapeel en Grauwveen 

in het kader van de Natuurbeschermingswet 

Aanwijzing beschermd dorpsgezicht Griendtsveen (dorp exclusief het 

nieuwbouwgedeelte) 

Aanwijzing beschermd dorpsgezicht Helenaveen (dorp, de beide 

begraafplaatsen en het concessiegebied). 

Gnendstveen Helenaveen aangemerkt als Belvedère Gebied in de 

nota Belvedère 

Provinciaal omgevingsplan Limburg 

Begrenzingenplan Noord-Limburg West 

Stimuleringsplan voor Natuur, Bos en Landschap 

Streekplan Noord Brabant 

Begrenzingenplan Peelvenen in Noord-Brabant 

Installatie streekcommissie 

Installatie streekcommissie als landinrichtingscommissie 

Begrenzing reconstructiegebieden 

Vaststellen nchth|nen MER 

Startdocument Peelvenenproject 

Verzoek om landinrichting 

Projectnota Peelvenen 

Startnotitie voor de m.e.r. plan Deurnsche Peel -Mariapeel 

Landbouwvisie Peelvenen 

Bestemmingsplannen 

Beeldkwaliteitsplan (Helenaveen) 

Welstandsnota (Helenaveen) 

Kapvergunning/ Algemene Plaatselijke Verordening aanlegvergunning 

Rijksdienst voor de monumentenzorg 

Ministeries van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke ordening en Mil ieu, van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van 
Verkeer en Waterstaat 

Provincie Limburg 

Provincie Noord-Brabant 

Besluit genomen (ja/nee) 

Ja (1996) 

nee, deze procedures zijn niet gekoppeld 
aan het Vop/MER 

la (1976) 

Ja (1979) 

Ja(1984) 

i.i 

Ja (2001) 

Ja (1988) 

Ja (2000) 

Ja (1999) 

Ja (1997); met begrenzing van de nieuwe 
natuur 

Ja 

Ja, 2002 

Ja (1999); met begrenzing van de nieuwe 
natuur 

Beide provincies Ja (1997) 

Ja (2000) 

Ja 

la (2000) 

Streekcommissie en Stuurgroep NUBL Ja (1997) 

Streekcommissie Ja (1998) 

Ja (1999) 

Landinrichtingscommissie Ja (2000) 

NCB. LLTB. JAPI. ABM en milieucoöperaties de Ja (1998) 
Peel en Peel&Maas 

Betrokken gemeenten Nee 

Nee 

Nee 

Nee. tijdens aanlegfase 
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Bijlage 4 
Communicatie over het Landinnchtingsplan 

Doel van deze bijlage 

In 1996 is de intentieverklaring Peelvenenproject 

opgesteld. In deze verklaring worden de taken 

en verantwoordelijkheden van de Stuurgroep 

Nadere Uitwerking Brabant- Limburg (NUBL) en 

de Streekcommissie Peelvenen (Landinrichtingsco 

mmissie Peelvenen) beschreven. In dit document 

wordt de grondslag voor de uitwerking van het 

Landinrichtingsplan gelegd. 

Een van de specifieke taken van de 

Landinrichtingscommissie Peelvenen is het 

verzorgen van communicatie en voorlichting naar 

betrokken partijen in het projectgebied over alle 

aspecten van het Peelvenenproject. In deze bijlage 

wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de 

Streekcommissie deze taak heeft uitgevoerd. 

Om aan deze specifieke taak te voldoen, heeft de 

Landinrichtingscommissie Peelvenen een aparte 

subcommissie ingesteld, namelijk de Subcommissie 

Communicatie. Hiervoor is speciaal door de 

Landinrichtingscommissie Peelvenen een mede

werker aangetrokken . Deze persoon is tevens de 

secretaris van de subcommissie communicatie. 

Elk jaar wordt een communicatieplan voor het 

komende jaar opgesteld. 

De Subcommissie Communicatie heeft de volgende 

activiteiten ondernomen om aan deze eis te voldoen: 

Huiskamerbijeenkomsten; 

Creatieve sessies; 

Powerpoint presentaties; 

Krantje; 

Internet; 

Excursies. 

over de opdracht, het inrichten van de Peelvenen. 

Het doel van deze bijeenkomsten was door middel 

van planvoorstellen het verkrijgen van reacties en 

voorstellen van de streek. Deze voorstellen worden 

vervolgens zorgvuldig overwogen. Tijdens deze 

gesprekken komen ook voorstellen naar voren die 

niet uitvoerbaar bleken. Vaak had men te maken 

met tegengestelde belangen van diverse partijen. 

Wanneer de voorstellen inpasbaar bleken, werden 

deze opgenomen in de verdere planvorming. 

Creatieve sessies 

Er zijn twee creatieve sessies gehouden. Het 

karakter en de invulling van beide sessies was zeer 

verschillend. De eerste vond plaats in juni 2001. Dit 

was een startsessie waarbij alle betrokken partijen 

deelnamen. Tijdens deze sessie zijn de verschil

lende thema's met betrekking tot de inrichting 

van het gebied aan bod gekomen. De betrokken 

partijen vormden zich tijdens deze dag een beeld 

bij elk thema. Op deze wijze is ervoor gezorgd dat 

alle betrokken partijen "eenzelfde taal" gebruiken. 

De tweede creatieve sessie vond plaats in maart 

2002. Er ontstond behoefte aan verbreding van de 

planvorming. Het is van belang dat alle mogelijkhe

den die kunnen bijdragen aan de realisatie van de 

doelstellingen ook tijdig bij de planvorming worden 

betrokken. In deze fase - het opstellen van het 

voorontwerpplan - kan een zorgvuldige afweging 

worden gemaakt ten aanzien van het al dan niet 

opnemen van maatregelen in het voorkeursalterna

tief. Deze dag had tot doel alle ideeën te inventari

seren en nieuwe ideeën op te doen. Alle betrokken 

partijen waren aanwezig. Deze dag heeft een goede 

invulling aan een brede planvorming gegeven. 

Huiskamerbijeenkomsten 

Vanaf 1998 zijn er huiskamerbijeenkomsten door 

de dorpsraden en de Subcommissie Communicatie 

georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden thuis 

bij de mensen gehouden, waarbij bewoners en 

buren aanwezig waren. De groepjes waren klein 

en steeds verschillende partrijen waren betrokken. 

Tijdens deze bijeenkomsten werd er gediscussieerd 

Voorlichtingsbijeenkomsten bestuurders 

In 2002 zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten 

georganiseerd. Deze bijeenkomsten hadden tot 

doel het informeren en op de hoogte brengen 

van bestuurders van belangenorganisaties over 

het plan. Tijdens de excursie zijn de verschillende 

thema's van het plan aan bod gekomen. Ingegaan 

is op de problematiek hier rond. 
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Powerpoint Presentaties 

Er zijn twee presentaties gehouden over de plan-

ontwikkeling van het projectgebied. De eerste 

werd gehouden in het najaar van 2001. De presen

tatie had betrekking op het middengebied van het 

project. De tweede presentatie had betrekking op 

het gehele projectgebied. De presentatie is op een 

bijzondere wijze opgesteld. Er is gebruik gemaakt 

van Powerpoint, een computerprogramma voor 

presentaties, en tekeningen. De presentatie 

bestond hoofdzakelijk uit plaatjes en weinig tekst. 

Er is gekozen voor het motto: "Geen praatjes maar 

plaatjes". Tekst en uitleg werd gegeven door een 

spreker. De presentaties zijn voor alle betrokken 

partijen afzonderlijk gehouden. Voor de streek 

en de dorpsraad is apart een voorlichtingsronde 

gehouden. Ten behoeve van de presentatie zijn 

foto's gemaakt, hiervan zijn vervolgens tekeningen 

gemaakt. Daarna is het toekomstbeeld geschetst. 

Uitgangspunt hierbij was de tekening van de 

huidige situatie (foto). Op deze wijze is inzichtelijk 

te maken hoe het landschap er in de toekomst gaat 

uitzien. 

Peelkrantje 

Een andere manier om informatie te verstrekken 

naar de streek is aan de hand van een krantje. In 

plaatselijke krantjes werd informatie verstrekt. Het 

artikel verscheen onder de naam Peelpagina. Vanaf 

medio 2002 brengt de Landinrichtingscommissie 

Peelvenen haar eigen krantje uit, namelijk 

Peelnieuws. Dit krantje wordt op alle huisadressen 

binnen het blok (plangebied voor de landinrich

ting) afgeleverd. In Peelnieuws worden de actuele 

gebeurtenissen gepubliceerd. Telkens worden 

betrokkenen geïnterviewd. 

Internet 

Vanaf eind december 2002 bezit de 

Landinrichtingscommissie Peelvenen haar eigen 

website, www.peelvenen.nl. Op deze website 

staat relevante informatie. Hier kunnen onder 

andere de verslagen van vergaderingen gelezen 

worden, de achtergronddocumenten en het 

VOP/MER. Tevens worden actuele gebeurtenissen 

geplaatst. Het is een medium waar steeds meer 

gebruik van gemaakt zal worden en welke voor 

steeds meer mensen toegankelijk is. 

Excursies 

De Landinrichtingscommissie Peelvenen heeft 

in 2002 twee excursies gehouden om betrokken 

partijen op de hoogte te stellen van de voorge

stelde planontwikkelingen. Door een wandelroute 

door het projectgebied te organiseren, waarbij de 

verschillende thema's onder de aandacht werden 

gebracht, is draagvlak voor het plan ontstaan. De 

eerste excursie is gehouden voor de betrokken 

partijen in de landinrichtingscommissie en haar 

achterban. De tweede excursie is gehouden om 

een afstemming plaats te laten vinden tussen de 

Reconstructie en de Landinrichting Peelvenen. 

Overige 

Door projecten in een eerdere fase uit te voeren 

(UBV's - zie hoofdstuk 8), laat de Commissie zien 

dat het gebied in ontwikkeling is. Een manier om 

draagvlak te krijgen voor haar plannen, is om de 

burgers nauw te betrekken. Een voorbeeld hiervan 

is het voorkomen van wateroverlast bij particu

liere woningen. Medio 2002 is men met dit project 

gestart. De betreffende woningen ondervonden 

reeds wateroverlast. In het aangrenzende gebied 

wi l de Landinrichtingscommissie Peelvenen het 

water opzetten. Echter zullen eerst de huidige 

problemen opgelost moeten worden om de uitvoe

ring van het plan mogelijk te maken. Daarom is 

men een pilot gestart. Deze proef moet uitwijzen 

of in aanliggend gebied het waterpeil opgezet kan 

worden, wanneer men maatregelen treft om de 

overlast hiervan te beperken. Indien deze proef 

slaagt, zal in nauw overleg met de overige buurtbe

woners op een vergelijkbare manier een oplossing 

worden geboden. Als monitoringstermijn geldt het 

jaar 2003. In dit jaar wordt duidelijk of de getroffen 

maatregelen de wateroverlast voorkomen. 

150 jaar Helenaveen 

In 2003 bestaat Helenaveen 150 jaar. De 

Landinrichtingscommissie Peelvenen hecht veel 

waarde aan de leefbaarheid en initiatieven van de 

streek. Daarom sponsort de commissie de Stichting 

Helenaveen 150 jaar bij het organiseren van een 

feest, waarbij de geschiedenis van het gebied tot 

uiting komt. 

Officiële inspraak conform de m.e.r.- en Ll-

wet-procedure 

Zowel de m.e.r. als de procedure in het kader van 

de Landinrichtingswet kennen officiële inspraak

momenten. Deze zijn in hoofdstuk 1 van het VOP/ 

MER vermeld. 

In het kader van de m.e.r. is al een inspraakmo

ment geweest. De m.e.r.-procedure ging van start 

met de kennisgeving van een startnotitie in de 

Staatscourant van 30 mei 2000. Daarna was er 

gedurende vier weken inspraak mogelijk op de 

startnotitie. Op 24 mei 2000 is voor belanghebben

den en belangstellenden een voorlichtingsavond 

gehouden. 

J U VOP/MER Deurnsche Peel-Mariapeel 
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Hieronder is een overzicht weergegeven van de 

verschillenden activiteiten georganiseerd door 

de Landinrichtingscommissie Peelvenen ten behoeve 

van het VOP/MER Peelvenen: 

2000 

24-5-2000 

2001 

07-2001 

30-10-2001 

0511-2001 

21-11-2001 

07-12-2001 

17-12-2001 

2002 

28-03-2002 

2-7-2002 

4-7-2002 

16-7-2002 

0710-2002 

06-11-2002 

0711-2002 

0711-2002 

12-11-2002 

20-11-2002 

22-11-2002 

0312-2002 

06-12-2002 

Informatiebijeenkomst Helenaveen; inspraak op de startnotitie 

Creatieve sessie, startbijeenkomst 

Voorlichtingsbijeenkomst voor gemeenten inzake voorkeursalternatief 

Voorlichtingsbijeenkomst Waterschappen 

Voorlichtingsbijeenkomst dorpsraden 

Bespreking met Ministerie LNVZuid 

Bespreking met gedeputeerden provincie N-Brabant 

Creatieve sessie, verbreding plan 

Excursie Bestuurders, Wethouders en ambtenaren 

Voorlichtingsavond voorkomen wateroverlast particulieren 

Bezoek aan Peelvenen door kroonprins Willem- Alexander 

ie voorlichtingsbijeenkomst Evertsoord 

2e voorlichtingsbijeenkomst Evertsoord 

Vaktechnische presentatie VOP/MER 

Voorlichtingsbijeenkomst aan gemeenten/wethouders 

Voorlichtingsbijeenkomst ZLTO/ABM/LLTB 

Bespreking met Waterschappen 

Voorlichtingsbijeenkomst dorpsraad Helenaveen 

Voorlichtingsbijeenkomst dorpsraad Griendtsveen 

Excursie afstemmen Peelvenen met Reconstuctie 

12-12-2002 Bespreking gedeputeerden provincie Limburg 

13-12-2002 Bespreking gedeputeerden provincie N-Brabant 

Periode september, oktober, november 2002 

Bilateraal overleg met betrokken partijen: 

• ZLTO, ABM, LLTB 

• Waterschap de Aa, Waterschap Peel en Maasvallei 

• Gemeenten 

• Provincie Noord- Brabant en Provincie Limburg 
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Toetsing landinrichtingsplan aan reconstructiedoelstellingen 

Noord-Brabant [Prov. Noord-Brabant, 2002] 

In deze bijlage wordt verslag gedaan van de toetsing van de inhoud van het VOP/MER Deurnsche Peel - Mariapeel van 

Landinrichtingscommissie Peelvenen aan de doelstellingen die in de Provincie Noord-Brabant aan de reconstructie zijn 

gesteld. 

Inleiding 

In het Koepelplan Reconstructie Concentratiegebieden (Provinciale Staten van Noord-Brabant, 2001) wordt onderscheid gemaakt in 

drie soorten taakstellingen voor de regionale reconstructiecommissies: 

• Resultaatverplichting: 

De commissie dient het betreffende doel te realiseren. In het kader van de beoordeling van de planrealisatie door GS vormt het 

betreffende doel een harde randvoorwaarde. Het doel leidt rechtstreeks tot een taakstellend doel in het reconstructieplan. De 

provincie beoordeelt de plannen op de mate waarin zij leiden tot doelrealisatie. 

• Inspanningsverplichting 

De commissie dient zich maximaal in te spannen om het betreffende doel te realiseren. Het doel leidt tot een taakstellend doel of 

een streefdoel in het reconstructieplan. De provincie beoordeelt de plannen op de aanwezigheid van het betreffende thema en 

op de mate waarin de commissie zich inspant om de doelen te realiseren. 

• Facultatief 

De commissie kan naar eigen inzicht bepalen of en in welke mate zij zich inspant voor het betreffende beleidsdoel of thema. De 

commissie formuleert een taakstellend of een streefdoel in het reconstructieplan. 

In de navolgende tabel is het voorkeursalternatief uit het Vop/MER Peelvenen getoetst aan de verplichtingen uit het Koepelplan. Hierbij 

zijn de RESULTAATSVERPLICHTINGEN in VET weergegeven, de INSPANNINGSVERPLICHTINGEN met het REGULIERE LETTERTYPE en de 

FACULTIEVE VERPLICHTINGEN CURSIEF. 

Doelstell ingen omgevingskwali tei t 

Koepelplan /Beleids

thema's 

Integrale zonering 

Reconstructiedoelen MSUITAAT-, inspannlngs- of facultatieve 

verpl icht ing. 

Geef zonering aan in landbouwontwikkel ingsgebied, 
verwevingsgebied en extensiveringsgebied: type zone 
en begrenzing. Per zone ontwikkel ingsmogel i jkheden 
aangeven. 

Water - en bodemsysteem 

l) Ruimte voor de 
rivier 

Regionale water

berging 

3) waterdoelen 

Ui twerken begrenzing gebieden voor waterberging en 

deze gebieden vr i jwaren van kapitaalintensieve ontwikke

l ingen 

Bijdragen aan de realisatie van een riviersysteem dat voldoet 

aan de wettelijke veiligheidsnormen en dat tevens duurzaam 

en natuurlijk is. 

Mogelijkheden van rivierverruiming benutten voor de ontwik

keling van waterrecreatie 

• Het u i twerken en realiseren van water-
bergingscapaciteit om wateroverlast te voorkomen 
volgens de nog vast te stellen landeli jke systematiek 
voor regionale water- systemen. 

Uitvoeren van maatregelen die leiden tot realisatie van 
een afgewogen GGOR. 

VOP/MER Deurnsche Peel-Mariapeel Voorkeursalternatief 

• De landinricht ingscommissie wi jst 250 m rond A-gebied aan als 
extensiveringsgebied. Het landbouwgebied daarbuiten is verwe
vingsgebied, waarbinnen de land- en tu inbouw zich binnen het 
beleid verder kan ontwikkelen. 

• De landinricht ingscommissie geeft aan dat grondgebonden rundvee
houderi j het beste past in het gebied 

N.v.t. 

N v t . 

• In het plangebied is geen zoekgebied voor regionale waterberg ing 

aangewezen (IHS De Peel). 

• In het plan is rekening gehouden met het opvangen van eventuele 

afvoerpieken vanuit de Deurnsche Peel in het Soeloopdal. 

De landinrichtingscommissie heeft zelf een afgewogen GGOR vastge

steld die in het plan word t gerealiseerd. 
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Koepelplan /Beleids

thema'» 

Reconstructiedoelen MSUITAAT-, inspannings- of facultatieve 

verpl icht ing. 

Nemen van maatregelen die leiden tot realisatie van de 

sectorale waterdoelen in de pr ior i ta ire hydrologisch kwets

bare delen van de EHS 

Nemen van maatregelen die leiden tot optimalisatie van de 

vochtvoorziening voor landbouwgronden 

Nemen van maatregelen die leiden tot optimalisatie van de 

waterhuishouding van overige bestaande en te ontwikkelen 

natuurgebieden 

VOP/MER Deurnsche Peel-Mariapeel Voorkeursalternat ief 

• Het plan zal leiden tot verbeter ing van de hydrologische situatie in 
het natuurgebied en we l zodanig dat de ontw ikke l ing van een hoog 
veenlandschap met levend hoogveen mogeli jk is. 

• Door rekening te houden met de cultuurhistorische waarden van het 
middengebied zal aldaar niet overal het gewenste waterdoel voor 
hoogveennatuur kunnen worden gerealiseerd (wel vocht ige to t natte 
graslanden). 

• In de begrensde EHS op de grens van de ring, zul len de waterdoelen 
voor natuurdoel typen niet (volledig) worden gerealiseerd omdat de 
commissie kiest voor een hydrologische buf fer ing in de EHS en dus 
niet in het aangrenzende landbouwgebied. 

Is onderdeel van het plan. 

Is onderdeel van het plan. 

•1) water- en bodem

kwal i te i t 

In het gehele gebied nemen van maatregelen die leiden 
tot de grondwaterkwal i te i t conform de I U ni t raatr icht l i jn 
uiterl i jk 5 jaar na afronding van de reconstructie en van 
maatregelen die leiden tot de opperv laktewaterkwal i te i t 
conform de MTR-normen en de EU-kaderrichtl i jn water 
ui ter l i jk t ien jaar na a f rond ing van de reconstructie 

In de EHS treedt een duidel i jke verbeter ing van de waterkwal i te i t op. 
Soeloop en Oude Aa voldoen aan MTR. Astense Aa en 'Oude Aa bui ten 
de EHS' voldoen niet aan al le MTR-normen. 

Saneren van ongezuiverde lozingen op het oppervlakte
water en van r iooloverstorten conform het provinciale 
r io ler ingsbeleid. 

Problematiek word t door de gemeente afzonderl i jk aangepakt conform 

provinciaal beleid. Dit is een autonome ontw ikke l ing . Plan voegt hier 

niets aan toe. 

Nemen van maatregelen die leiden tot de water- en 

bodemkwal i te i t in de gebieden aangegeven op kaart 8.2 

conform de ecologische kwal i te i tsnormen (EU-kaderricht

l i jn water). 

Nemen van maatregelen die leiden tot de waterkwal i te i t 
in grondwaterbeschermingsgebieden (25 jaarszone) die 
gemiddeld overeenkomt met de streefwaarden voor 
grondwater . 

De, in de natuurgebieden na te streven waterkwal i te i t wo rd t wa t betreft 

organische stikstof niet gerealiseerd, maar voor ortho-fosfaat we l . 

Nemen van maatregelen die leiden tot de water- en 

bodemkwal i te i t in de gebieden aangegeven op kaart 8.2 

conform de ecologische kwal i te i tsnormen (EU-kaderricht

l i jn water). 

Nemen van maatregelen die leiden tot de waterkwal i te i t 
in grondwaterbeschermingsgebieden (25 jaarszone) die 
gemiddeld overeenkomt met de streefwaarden voor 
grondwater . 

N.v.t. 

Nemen van maatregelen die leiden tot verbeterde grond

waterkwaliteit in de 100 jaarszone van zeer kwetsbare win

ningen. 

N.v.t. 

Nemen van maatregelen die leiden tot vermindering van Voor da ntuurgebieden in het plangebied zelf is dit niet relevant, omdat de 

het risico van uitspoeling van nitraat, fosfaat en best rijd ings- grondwaterstroming van natuurgebied naar landbouwgebied is gericht. Ten 

middelen in uitspoelingsgevoelige gebieden. behoeve van eventuele stroomgebieden benedenstrooms van het plange

bied (bijv. Astenscha Aa) zijn geen maatregelen voorzien in het plan. 

5) Beekherstel Herstel van de ecologische en landschappeli jke kwal i te i t 
van beken met een natuurfunct ie 

N.V.T. 

Bodembeheer 

l ) duurzaam 
bodembeheer en 
bodemsanering 
landeli jk gebied 

Behoud van relatief schone bodems Plan houdt rekening met voormal ige stortplaatsen en bodemkwal i te i t . 

Behoud aardkundige, archeologische en cultuurhistorische 

waarden. 
Waarden worden grotendeels (m.u.v. plaatseli jk de structuur) behouden 

en gedeeltel i jk gerestaureerd. 

Verhogen van de kwaliteit en de gebruikswaarde van de 
bodem. 

-

Bijdragen aan het inpassen van voormalige stortplaatsen. Aanpak van 3 vuilstorten (afhankelijk van resultaat monitoring) 

Bijdragen aan het oplossen van de problematiek van bodem

verontreiniging in de Kempen. 

Is het plan niet opgenomen. Gaat deel uitmaken van uitvoeringsplannen. 

2) Ontgrondingen 
en grondstof fen-
gebruik 

Vraag en aanbod van de bi j de reconstructie omgaande 
grondstof fen zijn in balans. 

Is in het plan niet opgenomen. Gaat deel u i tmaken van ui tvoer ingsplan

nen. 

In principe geen diepe en ondiepe ontgrondingen op land, 

tenzij de winning volledig is gekoppeld aan de realisering 

van een maatschappelijk gewenste functie. 

In een deel van het middengebied wordt bouwvoor verwijderd wanneer dit 

voor het behalen van de natuurdoelen vereist is. 

3) afvalstoffen Saneren asbestvervuil ingen (staldaken, bodem) als op de 
betreffende locaties in het kader van reconstructie maat
regelen worden genomen. 

Is het plan niet opgenomen. Gaat deel u i tmaken van ui tvoer ingsplan

nen. 

Hoogwaardige be- en verwerking en hergebruik van bij 

reconstructie vrijkomende afvalstoffen 

Is het plan niet opgenomen. Gaat deel uitmaken van uitvoeringsplannen. 

Urfrt 

l ) Ammoniak Verminder ing van de ammoniakbelast ing van de (zeer) 
kwetsbare delen EHS door zonering conform de ammo-
niakwet. 

In autonome on tw ikke l ing zal deposit ie dalen. Dit als gevolg van real i
sering EHS en extensiveringszone op grond van amrnoniakwet. Verdere 
bescherming v indt plaats via NB-wet en Habitatr icht l i jn. De landinr ich
t ingscommissie heeft onderzocht dat extra maatregelen we in ig effect 
hebben. Daarom zijn in het plan geen extra maatregelen opgenomen. 
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Koepelplan /Beleids

thema's 

2) agrarisch stank-

beleid 

3) Geluid en licht 

Reconstructiedoclen m u i IAAT-, inspanning*-of/acu/tafieve 

verpl icht ing. 

Het in balans brengen van de totale ammoniakemissie met 

het emissieplafond van het reconstructiegebied. 

Verminder ing stankgehinderden tot 12% van de bevolking 

in 2003 

Verminderen van het percentage ernstig stankgehinderden 

tot 0% van de bevolking in 2010 

Respecteren stiltegebieden 

Behoud en herstel von donkere gebieden 

VOP/MER Deurnsche Peel-Mariapeel Voorkeursalternatief 

Per worden geen extra maatregelen genomen om de ammoniakemissie te 

verminderen. Definitieve plafonds zijn nog niet bekend. 

Aantal stankgehinderden zal dalen, ook in autonome ontw ikke l ing door 

realisering EHS en stankwet. 

Aantal stankgehinderden zal dalen, ook in autonome ontwikkeling door rea

lisering EHS en Stankwet. 

Plan is conform bestaande regelgeving en leidraden en besteedt geen bij

zondere aandacht aan dit soort uitvoeringsaspecten Door realisering van 

EHS zal geluid afnemen. 

In de planvorming wordt geen expliciete aandacht aan di t beleidsfenomeen 

besteed. 

Het plan voorziet in realisering van een grote aaneengesloten natuurgebied 

en dus een toename van donkere gebieden 

1) Planologische 
bescherming 

Beschermen v»n natuur- en landschapswaarden in de GHS 

en in de AHS-landschap 

Wordt i n plan rekening mee gehouden. 

Versterken van natuur en landschapswaarden in de GHS en 

AHS-landschap 

Waarden worden versterkt. 

2) ECOLOGISCHE Hooro-

STRUCTUUR 

Realisatie van de EHS in 2010 Plan verwacht een realisatie van 80 - 90% van de EHS. 

Beschermen van de EHS tegen ongewenste invloeden. Conform plan 

Realisatie van de randvoorwaarden voor realisatie natuur
doelen 

Planvorming voorziet in gedeeltel i jke realisatie van randvoorwaarden 
voor natuurdoelen. 

Maximale afsluiting van beheersovereenkomsten binnen 
beheersgebieden. 

Is niet opgenomen in plan. In plangebied ligt slechts één of twee percelen 

beheersgebied. Onduidelijk is of voor dit gebied al overeenkomsten zijn 

afgesloten. 

3Ï Ecologische ver

bindingszones 

Realiseren van de aangegeven ecologische verbindings

zones in 2010, 

Dit is opgenomen in het plan. 

Bij de inrichting van EVZ streven naar meervoudig grond
gebruik. 

Is het plan niet opgenomen. Gaat deel uitmaken van uitvoeringsplannen. 

Vermindering van de versnippering. In het plan zijn maatregelen opgenomen met een vrij grote afname van ver

snippering en verstoring als effect. 

Versterken werking [VZ door hel benutten von groenblauwe 
dooradehng. 

N.v.t. 

4) Regionale natuur 
enlandschapseen-
heden. 

Ui twerken van de begrenzing van de RNLE Planvorming besteedt geen aandacht aan RNLE. 
Het gehele plan valt (waarschijnl i jk) in de RNLE Peelvenen. 

Realisatie van de doelstellingen voor de RNLE Idem 

5) Robuuste eco
logische verbin
dingszones 

Ui twerken van de begrenzing van de REV'n i n het s t room

gebied van De Dommel, De Beerze. het rivierengebied en 

in het gebied van de Mariapeel/Stippelberg 

Het opnemen van de REV Mariapeel-Stippelberg is indicat ief i n het p lan 
opgenomen. 

Realiseren van de robuuste ecologische verbindingen Idem 

Bij de inrichting van de REV'n streven naar meervoudig grond
gebruik 

Indien van toepassing wordt dit in de uitvoeringsplannen meegenomen. 

6) soortenbescher

ming 
Reconstructieplannen passen binnen de kaders van het 

soortenbeschermingsbeleid. 

In het p lanvorming is rekening gehouden met soortenbeschermings

beleid. Voor bepaalde soorten worden specifieke maatregelen getrof fen. 

Reconstructie levert een bijdrage aan uitvoering van de 

soortenbeschermingsplannen. 

idem 

7) Agrarisch natuur

beheer 
Optimale inzet agrarisch natuurbeheer in de GHS, RLNE'n. 

EVZ's, REV'n en Landschapsecologische -zones. 

Vrijwel geen beheersgebieden Als er meer duidleijkheid is over de RNLE'n 

kan dit mogelijk in de uitvoering worden meegenomen. 

Agrarisch natuurbeheer draagt optimaal bij aan het behoud 
en de versterking van landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden 

Vrijwel geen beheersgebieden. Als er meer duidleijkheid is over de RNLE'n 

kan dit mogelijk in de uitvoering worden meegenomen. 

Agrarisch natuurbeheer draagt optimaal bij aan soorten
bescherming , 

Vri jwel geen beheersgebieden. Als er meer duidleijkheid is over de RNLE'n 

kan dit mogelijk in de uitvoering worden meegenomen. 

Maximale afsluiting beheersovereenkomsten binnen beheers
gebieden 

Vrijwel geen beheersgebieden. Als er meer duidleijkheid is over de RNLE'n 

kan dit mogelijk in de uitvoering worden meegenomen. 

Versterken en vergroten van het aantal en van de activiteiten 

van samenwerkingsverbanden van agrariërs voor agrarisch 

natuur en landschapsbeheer. 

Her plan besteedt hier niet expliciet aandacht aan. 

4) Nationale Parken Bereiken bestuurl i jke overeenstemming over afstemming 

Nationale Parkenbeleid en reconstructie. 

N.v.t. 

Reconstructie en Nationale Parkenbeleid versterken elkaar 

wederzijds. 

N.v.t. 
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Koepelplan /Beleids

thema's 

Landschap en cultuur

histor ie 

i) landschap en 

cul tuurhistor ie 

Reconstructiedoelen RISULTAAT-, inspannings of facultatieve 

verpl icht ing. 

Behouden bestaande cultuurhistorische (inclusief archeo

logische). architectonische en aardkundige waarden. 

Groene en architectonische inpassing van in het kader van 

reconstructie nieuwe, uitgebreide en verplaatste gebouwen. 

VOP/MER Deurnsche Peel-Mariapeel Voorkeursalternatief 

Volgens rapport word t dit gewaarborgd, er is geen compleet en wat 
betreft de effecten correct beeld (scores w i j ken af) is van de waarden 
en dat daarom hierover geen uitspraak kan worden gedaan. Al leen high-
l ights worden nu meegenomen. 

Er wordt niet uitgegaan van nieuwe, uitgebreide en verplaatste gebouwen. 

Ontwikkelen van een optimale ruimtelijke kwaliteit Is in plan opgenomen. 

2) Bosuitbreiding In de relevante regio's mede realiseren van de boslocaties bij 

de stadsregio's. 

N.v.t. 

In de relevante regio's bijdragen aan realisatie van nieuwe 
landgoederen. 

Verankeren van het convenant GIOS en hieruit voortvloei

ende Provinciale stadsconvenanten in de planvorming. 

N.v.t. 

N.v.t. 3) Groen in en om 

de stad 

In de relevante regio's bijdragen aan realisatie van nieuwe 
landgoederen. 

Verankeren van het convenant GIOS en hieruit voortvloei

ende Provinciale stadsconvenanten in de planvorming. 

N.v.t. 

N.v.t. 

Afstemming van de planvorming voor het landelijk en het 

stedelijk gebied. 

N.v.t. 

4) Landschaps-

ecologische zones 

en stedelijke zones 

Behouden en versterken van de groene en open gebieden 

tussen stedelijke regio's zoals aangegeven in het Streekplan 

2002. 

N.v.t. 

1) Mestbewerking en 

-verwerking 

Bijdragen aan verantwoorde mestbewerking en -verwerking 

conlorm Leidraad Mest. 

Is in plan niet meegenomen. 

Optimaal benutten van kansen voor energiebesparing en het 

produceren van groene energie. 

Plan besteedt hier geen aandacht aan. 

Doelstellingen Sociaal-economische vitaliteit 

Landbouw 

1) Ruimte voor Land

bouw 

2) Duurzame 
productiewijzen en 
biologische land
bouw 

3) Verbrede land

bouw 

4) Ondersteunende 

voorzieningen 

5) Veterinaire vei l ig

heid 

Sterke bedri jven die als gevolg van reconstructie in hun 

ontw ikke l ing worden belemmerd, kr i jgen een mogel i jk

heid tot voor tzet t ing op een andere locatie. 

Bedrijven op goede locaties behouden hun ont

wikkel ingsmogel i jkheden 

Realisatie van een projectvestiging g las tu inbouw in Oe 

Peet. 

Glastuinbouw is gevestigd op duurzame locaties, zoals aan

gegeven in de Nota Glastuinbouw. 

Groei biologische landbouw met gemiddeld 40% per jaar. 

Minimaal evenredige groei van biologische landbouw in de 

intensieve sectoren. 

Stimuleren van clustering van biologische landbouw. 

Stimuleren van duurzame productiewijzen. 

Maximale toename van het aantal landbouwbedrijven dat bin

nen de marktvoorwaarden landbouw en zorg combineert. 

Maximale toename aantal landbouwbedrijven dat binnen 

de marktvoorwaarden agrotoeristische diensten verleent. 

alsmede de vergroting van de diversiteit van agrotoerisme 

binnen de regio. 

Maximale toename van het aantal landbouwbedrijven dat 

binnen de marktvoorwaarden streekproducten produceert, 

verwerkt en afzet. 

Maximale toename van aantal landbouwbedrijven dat binnen 
de marktvoorwaarden agrarisch natuurbeheer uitvoert. 

Ondersteunende voorzieningen worden toegepast of 
geweerd conform de Beleidsnotit ie Ondersteunende 
Voorzieningen. 

Realisatie van varkensvri je zones 

Het plan gaat uit van verplaatsing van bedri jven die belemmerd wor

den naar een locatie bui ten het plangebied. 

Is in plan rekening mee gehouden. 

Hiervoor is geen plaats in het plangebied. Wel biedt het realiseren 

hiervan mogeli jk een oplossing voor de bestaande g las tu inbouw in het 

plangebied. 

Is in planvorming rekening mee gehouden. 

In het plangebied is biologische landbouw mogelijk. 

In het plan wordt hier beperkt aandacht aan gegeven 

N.v.t. 

In het plan wordt hier geen aandacht aan geschonken. 

In het plan wordt hier geen aandacht aan geschonken. 

Verbrede landbouw zal toenemen door de stimulering van recreatie en toe

risme en het behoud van de cultuurhistorische waardevolle boerderijen. 

Idem 

Idem 

Idem 

Het p lanvorming bestemmingsplannen. Komt v r i jwe l niet voor in het 

plangebied. 

• Binnen de nog aan te wi jzen varkensvrije zone zul len de varkens
bedr i jven uitgeplaatst worden naar ontwikkel ingsgebieden voor de 
intensieve veehouder i j . 

• Ui tgangspunten en middelen voor de begrenzing van de vvz's zi jn 
nog niet vastgesteld (door provincies/r i jk) 
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Koepelplan /Beleids- Reconstrucliedoelen « S U I I A A I - , inspannings- of facultatieve 

thema's verpl icht ing. 

Verbeteren van de veterinaire vettigheid door aanpak in de 

keten 

Uitwerken van een regionale ontwikkel ingsvis ie voor toe

risme conform beleidskader Toerisme en recreatie. 

Scheppen van ru imtel i jke randvoorwaarden voor verwe

zenl i jk ing van de ontwikkel ingsvisie. 

Kwalitatieve verbetering van het bestaande toenstisch-recre-

atief product 

Aanbrengen van meer verscheidenheid in het regionaal 

toeristischrecrcatief product. 

Bijdragen aan de professionalisering van de toeristisch-recre-

atieve sector. 

Algemeen sociaal-economisch beleid 

Creëren of aanwi jzen van een overlegorgaan dat lokale 

in i t ia t ieven ter verbeter ing van de sociaal-economische 

structuur in i t ieert , st imuleert en begeleidt. 

Verbetering van de sociaal-economische structuur op het plat

teland door: 

a)het opvangen van sociale aspecten van veranderingen 
binnen de landbouwsector, in het bijzonder de krimp in de 
intensieve veehouderij. 

b)Het stimuleren van sociaal«onomische mogelijkheden 
voor het platteland 

c)Het behoud en de versterking van de leefbaarheid op het 
platteland. 

VOP/MER Deurnsche Peel-Mariapeel Voorkeursalternatief 

Planvorming besteedt geen aandacht aan keten. 

Aan de p lanvorming l igt een recreatieve ontwikkel ingsvis ie (schaal 

Peelvenenj ten grondslag. 
Het plan bevat in maatregelen die deze visie invul len. 

Is in plan opgenomen. 

Is in het plan meegenomen 

Is in het plan meegenomen. 

Mobi l i tei tseffecten veroorzaakt door maatregelen in 
het kader van de Reconstructie hebben geen negatieve 
gevolgen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeers
vei l igheid. 

Optimalisering van het recreatieve netwerk van fietspaden, 

waar mogelijk gebundeld met het utilitair fietsverkeer. 

Implementatie van de principes van het convenant Duurzaam 

Veilig op het gemeentelijke wegennet. 

In het planvorming wordt hier beperkt aandacht aan geschonken 

De Landinrichtingscommissie is op zich een overlegorgaan dat open 

staat voor signalen ui t het gebied en lokale in i t iat ieven st imuleert. 

Daarnaast is in het Brabantse deel het Streekplatform De Peel actief 

en provinciegrensoverschri jdend de st ichting De Peel Leeft. 

Matige verbetering van werkgelegenheid door de stimulering van ver

brede landbouw en van andere economisch gebruik van vrijkomende 

agrarische bebouwing. 

Voor behoud leefbaarheid zijn specifieke maatregelen opgenomen op 
gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, bele
ving van het landschap en het voorkomen van muggenoverlast. 

Sluipverkeer neemt af en andere wegen kunnen meer verkeer verwer

ken. Verkeersveil igheid, bereikbaarheid en toegankel i jkheid worden 

verbeterd. 

In plan is de aanleg van een groot aantal kilometers hetsvoorziening opge
nomen. Daarnaast worden fiets- en wandelroutes, voorlangs de cultuurhis
torische elementen, uitgewerkt. 

Plan baseert zich volledig op Duurzaam Veilig 
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