
 

 

 

 

Beleidsplan Werkgroep Behoud de Peel 2021 
 
Op 29-5-2019 heeft de Raad van State (RvS) de eerste beroepen van WBdP tegen vergunningen 
Wet natuurbescherming aan veehouderijen die door de provincies met het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) waren verleend, gegrond verklaard. Het PAS is daarmee vernietigd!  
Inmiddels is er een stikstofwet in de maak, is het rijk bezig met bronmaatregelen (o.a. 
opkoopregeling) en zijn de provincies bezig om de gebiedsgerichte aanpak stikstof op te stellen. 
WBdP zal deze processen volgen en proberen te bereiken dat er een substantiële stikstofreductie 
wordt gerealiseerd, plus dat er ook wordt bereikt dat de Peelnatuur wordt uitgebreid met meer 
nieuwe natuur en/of nattere landbouwgronden er omheen.  
Een heel ander soort landbouwproductiesysteem, met als gevolg een veel kleinere veestapel, lijkt 
de enige manier om de stikstofdepositie in de Peel (en andere natuurgebieden) substantieel 
omlaag te krijgen. Op dit moment zijn ons inziens de inspanningen van de rijks- en provinciale 
overheid onvoldoende om dat te kunnen bereiken. 
WBdP zal zo nodig nieuwe juridische procedures starten wanneer de overheid de uitspraak van de 
RvS (en het Arrest van het Europese Hof waarop die uitspraak is gebaseerd) niet na blijkt te leven.  

 
In 2018 heeft WBdP beroep ingesteld tegen het Natura2000-Beheerplan voor de Peelgebieden. 
Met het Beheerplan werden bestaande beregeningen uit grondwater rondom de Peel deels 
vrijgesteld van de vergunningplicht Wet natuurbescherming. 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 hoger beroep daartegen van provincie 
Limburg en de LLTB is ongegrond verklaard. Het Beheerplan dient op dit punt te worden 
aangepast.  
Naar aanleiding van ons beroep zijn provincie N.-Brabant en Limburg een onderzoek gaan doen 
naar het effect van beregening rond de Peel in de zeer droge jaar 2018 en 2019. In het voorjaar 
van 2021 zullen de resultaten van dat onderzoek bekend zijn. Daarna zal het Beheerplan worden 
aangepast. 
WBdP zal 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. 
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. Een onderzoek naar de mogelijkheden daartoe is inmiddels 
gaande. Via de Integrale Gebiedscommissie Peelvenen is WBdP betrokken bij de besluitvorming 
die zal volgen. Ook zal WBdP in de gaten houden of het recreatiezoneringsplan op een goede 
manier wordt ingepast in het Natura2000-Beheerplan 
 
WBdP besteedt 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, de 
Adviescommissie Mariapeel (water- en muggenoverlast Griendtsveen), de geplande bagger- en 
kadeherstelwerkzaamheden aan het Kanaal van Deurne en de Helenavaart, de opstelling van een 
nieuw waterprogramma door de provincies en een nieuw waterbeheerplan door de 
waterschappen. 
De Raad van State heeft beslist dat het Project Leegveld, waarmee nieuwe natuur aan de 
westkant van de Deurnese Peel wordt verworven en vernat, mag worden uitgevoerd. WBdP zal 



 

 

 

betrokken worden bij de uitvoering en er op toezien dat het werk op de voor de Peel best mogelijke 
manier gebeurt. 
 
WBdP zal, zoals altijd, aandacht blijven besteden aan het voorkomen van aantasting van de 
natuurwaarden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om toename van de ammoniakemissie, om 
verdroging (sloten, beregening, drainages, waterwinning), recreatievoorzieningen en aantasting 
van het open landschap (bijv. glastuinbouw) rond de Peel.  
Voor 2021 kunnen we daarbij vermelden dat WBdP de ontwikkelingen m.b.t. vliegbasis De Peel 
van Defensie kritisch zal volgen.  
WBdP zal er zich voor inzetten dat de overheden de wet- en regelgeving, die bedoeld is om 
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 door deelname aan de landelijke natuurwerkdag 
(wanneer de Corona-maatregelen dit toelaten). 

WBdP zal het Peelbeheer van Staatsbosbeheer volgen, om te bereiken dat dit beheer doelmatig, 
zonder schade voor het gebied, wordt uitgevoerd. 
 
WBdP neemt, samen met enkele andere natuurorganisaties, deel aan het 'groenoverleg' met SBB, 
waarin beleids- en beheerkwesties met elkaar worden besproken, o.a. ter voorbereiding van de 
Integrale Gebiedscommissie Peelvenen.  
 
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. 
 
 
W.M.M. van Opbergen 
voorzitter stg. Werkgroep Behoud de Peel 
Deurne, 7-3-2021 

 
 


