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GROENLINKS
NOORD-BRABANT

Motie: Monitoring Natuurbeheerplan De Peel
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 december 2018, behandelend het
Statenvoorstel 77/18 Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan "PAS Leegveld Deurne,
Constaterende dat:
* het voorliggende provinciaal inpassingsplan "PAS Leegveld Deurne" uitsluitend de wijziging van de
bestemming van gronden betreft van agrarisch naar natuurbescherming;
* het PIP in combinatie gezien moet worden met diverse andere plannen waaronder het
Natuurbeheerplan Deurnsche Peel 8t Mariapeel door GS vastgesteld in januari 2018 en het
projectplan Waterwet Leegveld waar het waterschap AA en Maas onlangs in november 2018 een
positief besluit over genomen heeft;
» er veel vragen en zienswijzen zijn over de wijze van bewerking in de Peel op gronden die buiten het
genoemde PIP gebied (Leegveld) liggen en de mate waarin het geheel bijdraagt aan natuurherstel
m.a.w. vragen over het Natuurbeheerplan Deurnsche Peel 8t Mariapeel als geheel.
Overwegende dat:
« de herstelaanpak in het Natuurbeheerplan tot gevolg heeft, dat grote stukken Peel zwaar
grootschalig machinaal worden bewerkt en nog onbekend is welk effect deze verstoring heeft op
flora en fauna de komende járen;
* er een kans is, dat bij onderdelen van de aanpak de schade op korte termijn, zowel ecologisch als
natschade, niet gaat opwegen tegen het mogelijke voordelige effect op lange termijn (o.a. het
deelplan waarbij houtsnippers in waterplassen worden gedeponeerd om veenvorming te versnellen);
« omwonenden zich grote zorgen maken over het totale plan, in bijzonder het verdwijnen van bossen,
de verstoring door de zware machinale bewerking en mogelijke schade en overlast door water en
muggen.
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:
* in het natuurbeheerplan Deurnsche Peel & Mariapeel vanaf uitvoering van de eerste maatregelen
monitoring plaats te laten vinden op de ecologische effecten, in het bijzonder de monitoring op
nieuwe werkwijzen, zoals het aanbrengen van houtsnippers in waterplassen;
* te evalueren of de nadelige korte termijneffecten op flora 8t fauna én natschade opwegen tegen het
voordeel van hoogveenherstel en indien nodig op basis van het onderzoek en de voortdurende
monitoring het Natuurherstelplan bij te stellen;
* Provinciale Staten over de resultaten van monitoring en onderzoek en eventuele bijstelling
halfjaarlijks op hoofdlijnen te informeren;
Spreken uit dat:
» het wenselijk is een rondetafelgesprek met experts te organiseren waarin Provinciale Staten worden
geïnformeerd over de geplande uitvoeringsmaatregelen uit het Natuurbeheerplan Deurnsche Peel 8l
Mariapeel (indieners zullen hiervoor in de procedurevergadering een voorstel doen);
en gaan over tot de orde van de dag.
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