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In 2016 is het ontwerp Beheerplan Natura-2000 voor de Peelgebieden ter inzage gelegd. 
Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) heeft daar een zienswijze op ingediend. Met name voor 
wat betreft de vernattingsmaatregelen en de maatregelen om de ammoniakdepositie te 
verminderen gaat het plan o.i. lang niet ver genoeg. In 2017 is er nog niet op onze zienswijze 
gereageerd. Waarschijnlijk zal het beheerplan in 2018 worden vastgesteld en zal van WBdP  
een beroep tegen het plan bij de Raad van State volgen. Nadat het Beheerplan definitief is 
geworden, zal WBdP waarschijnlijk betrokken worden bij de uitvoering ervan. 
 
Net als eerdere jaren zullen er weer bezwaren en beroepen noodzakelijk zijn tegen 
toenames van ammoniakemissie bij veehouderijbedrijven, die worden toegestaan met de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Eind 2016 zijn de eerste beroepen van WBdP 
tegen de PAS bij de Raad van State (RvS) behandeld. In 2017 heeft de RvS een 
tussenuitspraak daarin gedaan. N.a.v. de beroepen heeft de RvS prejudiciële vragen gesteld 
aan het Europese Hof van justitie. De definitieve uitspraak volgt pas nadat het Hof daarop 
heeft geantwoord. De RvS heeft daarnaast alvast geoordeeld dat de PAS op tien punten 
aangepast en/of beter gemotiveerd dient te worden. Die aanpassingen komen waarschijnlijk 
vóór de zomer van 2018. In de tussentijd gaat de vergunningverlening echter door. WBdP 
zal daarom begin 2018 aan de RvS vragen om de PAS te schorsen. 
 
Samen met diverse bewoners- en milieugroepen in de Peelregio voert WBdP actie en lobbyt 
richting de politiek om voor elkaar te krijgen dat in de zwaar met ammoniak belaste Peelregio 
(ten gevolge van de intensieve veehouderij) wordt geregeld dat daar het aantal dieren niet 
nòg verder kan stijgen. Zonder zo'n regionaal dier-stand-still is de kans groot dat de door de 
overheid voorgeschreven emissie-arme stalsystemen worden aangewend om meer dieren te 
houden in plaats van voor de broodnodige vermindering van de ammoniakdepositie in de 
Peel. WBdP heeft in N.-Brabant deelgenomen aan een provinciale werkgroep die als taak 
had om een dier-stand-still per regio uit te werken. In 2017 is dat dier-stand-still er in N.-
Brabant gekomen! In 2018 zal WBdP samen met de andere belangengroepen proberen om 
het ook in provincie Limburg voor elkaar te krijgen. 
 
Een groot deel van de werktijd van WBdP zal -net als eerdere jaren steeds het geval is 
geweest- besteed worden aan deelname aan diverse overlegstructuren, om met onze 
expertise bij te dragen aan het bedenken van oplossingen voor de vaak ingewikkelde 
problematiek (met name spanningsveld tussen natuur en landbouw) en aan 
beleidsbeïnvloeding ten voordele van de natuurontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn de 
Integrale Gebiedscommissie Peelvenen en de Adviescommissie Mariapeel (water- en 
muggenoverlast Griendtsveen). Belangrijk is vooral ook de Werkgroep Leegveld, die tot taak 
heeft om de nieuwe natuur aan de westkant van de Deurnese Peel te verwerven en te 
vernatten. Deze Werkgroep is in 2017 gestart. Begin 2018 is het inrichtingsplan gereed 
gekomen. WBdP zal betrokken worden bij de uitvoering.  
Op aandringen van WBdP heeft Staatsbosbeheer de verplichting gekregen om een recreatief 
zoneringsplan voor de Peelvenen op te stellen. Begin 2018 is het eindconcept geleverd. 
WBdP is nog niet tevreden met dit plan, met name omdat de recreatie te weinig wordt 
afgeleid naar de randen van en naar buiten de Peel. In 2018 zal WBdP proberen voor elkaar 
te krijgen dat het plan in die zin wordt aangepast 



 
Daarnaast zal WBdP ook aandacht blijven besteden aan het voorkomen van (verdere) 
aantasting van de natuurwaarden. Het gaat daarbij behalve om de hierboven genoemde 
toename van de ammoniakemissie ook om verdroging (sloten, beregening, drainages, 
waterwinning) en aantasting van het open landschap (bijv. glastuinbouw) rond de Peel. 
WBdP beoordeelt daarbij milieuvergunningen, bouwvergunningen, bestemmingsplannen, 
Provinciale Verordeningen, Nb-wetvergunningen, etc.. 
WBdP zal er zorg voor proberen te dragen dat de overheden de wet- en regelgeving 
(nationaal en internationaal), die bedoeld is om zulke natuuraantastingen te voorkomen, in 
afdoende mate toepassen. Wanneer wij denken dat dit laatste niet het geval is, zullen wij zo 
nodig procedures aanspannen om de Raad van State (en in het uiterste geval de Europese 
Commissie) hierover te laten oordelen. 
 
Ook het uitvoeren van beheerswerk in de Peel (bomen zagen/dammen bouwen), wat WBdP 
al vanaf 1980 met vrijwilligers doet, zal in de komende jaren worden voortgezet. 
 
We zullen ook het uitvoeren van het beheer dat door SBB gepleegd wordt volgen, om te 
bereiken dat dat beheer doelmatig, zonder schade voor het gebied, wordt uitgevoerd. WBdP 
neemt daartoe, samen met enkele andere natuurorganisaties, deel aan een beheersoverleg 
met SBB. Ook beleidskwesties worden in dat overleg met elkaar besproken. 
 
Tot slot zal onze stichting naast dit vele werk, net als eerdere jaren, zoveel mogelijk blijven 
doen aan educatie en voorlichting. Om de Peel goed te kunnen beschermen, om het 
draagvlak daarvoor te verkrijgen, is het vereist dat de waarden van het gebied bij de mensen 
bekend zijn. 
 
Werkgroep Behoud de Peel werkt samen met o.a. de provinciale milieufederaties. 
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