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In 2018 heeft WBdP beroep ingesteld tegen het Natura2000-Beheerplan voor de 
Peelgebieden. Met het Beheerplan werden bestaande beregeningen uit grondwater rondom 
de Peel vrijgesteld van de vergunningplicht Natuurbeschermingswet. Volgens WBdP was dit 
niet terecht. Het is absoluut niet zo dat de beregening slechts een gering effect heeft, zoals 
in het Beheerplan werd beweerd. De rechtbank heeft ons beroep gegrond verklaard. Het 
Beheerplan dient op dit punt te worden aangepast.  
Naar aanleiding van ons beroep hebben provincie N.-Brabant en Limburg aangekondigd een 
onderzoek te gaan doen naar het effect van beregening rond de Peel in het zeer droge jaar 
2018. WBdP zal in 2019 dat onderzoek nauwgezet gaan volgen en er alles aan doen om te 
bereiken dat er een beleid wordt gemaakt waarmee de Peel beter bestand wordt tegen de 
gevolgen van droge zomers. 
 
Op aandringen van WBdP heeft Staatsbosbeheer de verplichting gekregen om een 
recreatie-zoneringsplan voor de Peelvenen op te stellen. In 2018 is dat gebeurd. WBdP is 
nog niet tevreden met dit plan, vooral omdat de recreatie te weinig wordt afgeleid naar de 
randen van en naar buiten de Peel. In 2019 zal WBdP proberen voor elkaar te krijgen dat het 
plan in die zin wordt aangepast. Daar zijn nog mogelijkheden toe, omdat het zoneringsplan 
door de provincies beoordeeld dient te worden, voordat het officieel onderdeel wordt van het 
Natura2000-Beheerplan voor de Peelgebieden. 
 
Ook in 2019 zullen er weer bezwaren en beroepen noodzakelijk zijn tegen toenames van 
ammoniakemissie bij veehouderijbedrijven. Deze toenames worden toegestaan met het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarmee volgens WBdP veel te weinig reductie van de 
stikstofdepositie op de natuur wordt bereikt. Wel zullen dit er waarschijnlijk minder zijn dan 
eerdere jaren, omdat de procedures van (o.a.) WBdP er al toe hebben geleid dat het PAS 
minder mogelijkheden tot uitbreiding biedt dan eerst. 
N.a.v. de eerste PAS-beroepen van WBdP heeft de Raad van State prejudiciële vragen 
gesteld aan het Europese Hof van justitie. In 2018 plaatste dit Hof in haar antwoord zeer 
kritische kanttekeningen bij het PAS. Waarschijnlijk in mei 2019 zal de Raad van State het 
definitieve oordeel geven over de PAS-beroepen van WBdP. Wij verwachten dat het PAS 
aangescherpt zal worden. WBdP zal proberen om bij die aanpassing betrokken te worden, 
 
Mede door de acties van WBdP heeft provincie N.-Brabant in 2017 per regio een stand-still 
(plus lichte krimp) afgekondigd in het aantal varkens en kippen. Zonder zo'n dier-stand-still 
worden de voorgeschreven emissie-arme stalsystemen (deels) aangewend om nòg meer 
dieren te houden, in plaats van voor de broodnodige vermindering van de stikstofdepositie 
op de natuur.  
Het is in 2018 nog niet gelukt om een dergelijk dier-stand-still ook in provincie Limburg voor 
elkaar te krijgen. WBdP zal in 2019 wederom in beide provincies ijveren voor een krimp van 
de veestapel, omdat dat de enige manier is om de stikstofdepositie in de Peel (en andere 
natuurgebieden) substantieel omlaag te krijgen 
 
WBdP besteedt altijd een groot deel van haar tijd aan diverse overlegstructuren. Met onze 
expertise proberen we bij te dragen aan oplossingen voor de vaak ingewikkelde 



problematiek (met name het spanningsveld tussen natuur en landbouw) en aan 
beleidsbeïnvloeding ten voordele van natuurontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn de 
Integrale Gebiedscommissie Peelvenen en de Adviescommissie Mariapeel (water- en 
muggenoverlast Griendtsveen). Dit werk zal in 2019 worden voortgezet. 
Belangrijk op dit vlak is ook het Project Leegveld, waarmee nieuwe natuur aan de westkant 
van de Deurnese Peel wordt verworven en vernat. WBdP heeft deelgenomen aan het 
opstellen van het inrichtingsplan voor dit project. In 2019 zal WBdP worden betrokken bij de 
uitvoering, waarbij wij er zorg voor zullen dragen dat de natuurbelangen zo goed mogelijk 
worden behartigd. 
 
Daarnaast zal WBdP, zoals altijd, aandacht blijven besteden aan het voorkomen van 
aantasting van de natuurwaarden. Het gaat daarbij behalve om de hierboven genoemde 
toename van de ammoniakemissie o.a. ook om verdroging (sloten, beregening, drainages, 
waterwinning), recreatievoorzieningen en aantasting van het open landschap (bijv. 
glastuinbouw) rond de Peel. 
WBdP zal er zich voor inzetten dat de overheden de wet- en regelgeving, die bedoeld is om 
zulke natuuraantastingen te voorkomen, in afdoende mate toepassen. Zo nodig zullen wij 
procedures aanspannen om de rechter (en in het uiterste geval de Europese Commissie) 
hierover te laten oordelen. 
 
Het uitvoeren van beheerswerk in de Peel (bomen zagen/dammen bouwen), dat WBdP al 
vanaf 1980 met vrijwilligers doet, zal worden voortgezet. 
 
We zullen ook weer het Peelbeheer van Staatsbosbeheer volgen, om te bereiken dat dit 
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, net als eerdere jaren, aandacht besteden 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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