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Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van

Via deze memo wil ik u graag informeren dat de minister van Binnenlandse Zaken
K.H. (Kajsa) Ollongren NOVI-gebied De Peel 17 februari 2021 de definitieve status
heeft toegekend.

Kopie aan

Noord-Brabant

Door de toekenning van de status NOVI-gebied committeert het Rijk zich meerjarig
aan de opgaven van de Peel (als vervolg op Interbestuurlijk Programma Vitaal
Platteland gebied Zuidoostelijke Zandgronden). Op basis van een plan van
doorgang wordt komende maanden gewerkt aan het uitwerken van governancestructuur voor het NOVI-gebied. Het plan van doorgang is een eerste aanzet van
een gebiedsgerichte manier van werken, passend bij de uitgangspunten waar de
NOVI en POVI voor staan: (1) we werken samen als één overheid en doen dat mét
de samenleving; (2) we stellen de opgave(n) centraal; (3) we werken gebiedsgericht
(en te maken keuzes zijn vaak ook gebieds-specifiek); (4) opgaven zijn voortdurend
in beweging, dus we werken adaptief en flexibel. Het is een invulling van
interbestuurlijk samenwerken, waarbij we meer de spanning opzoeken tussen het
sectorale en het gebiedsgerichte (integrale) en zo samen kansen voor synergie,
draagvlak en duurzaamheid trachten te benutten. Niet alleen op inhoud, maar dus
ook op organisatie.
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Telefoon
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hronnes@brabant.nl
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Met vriendelijke groet,
H.A.G. Ronnes
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NOVI-gebied De Peel krijgt definitieve status van het Rijk
De minister van Binnenlandse Zaken heeft NOVI-gebied De Peel de definitieve status
toegekend. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer vandaag. Dat betekent langjarige
betrokkenheid van meerdere ministeries om samen met de regio’s de grote opgaven in dit
gebied aan te pakken. Er zijn acht gebieden in Nederland met de status ‘voorlopig’, NOVIgebied. De Peel is samen met Zuid-Limburg en het Groene Hart de eerste met een definitieve
aanwijzing.
Hier is ruimte voor een quote van de bestuurder voor communicatie per organisatie.

NOVI-gebied De Peel
Het NOVI-gebied is gelegen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. In de gebiedsaanpak wordt
nu al samengewerkt met 2 provincies, 4 regio’s van samenwerkende gemeenten, 3 waterschappen en
meerdere ministeries. Dat doen ze al in de goede rijk-regio samenwerking in het programma Vitaal
Platteland en de regiodeals. In de Peel komen heel veel opgaven samen, die elkaar beïnvloeden en
om ruimte vragen: de landbouwtransitie, de energietransitie, het verbeteren van de natuur, het
verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, de aanpak van droogte en het verbeteren van de
waterkwaliteit, de economische vitaliteit, de leefbaarheid en de beschikbaarheid voorzieningen, het
verkleinen van de risico’s van ondermijning door criminelen. Het landelijk gebied heeft daarnaast een
belangrijke functie voor de inwoners van het stedelijke gebied.
Drie doelen staan centraal:
1. Leefbaarheid en economische vitaliteit van de Peel verbeteren voor mensen die wonen,
werken en recreëren in de Peel.
2. Een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving realiseren.
3. Werken als één overheid voor integrale afwegingen op basis van gedeeld toekomstbeeld;
Wat is een NOVI-gebied?
De NOVI is de eerste nationale omgevingsvisie waarin het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving (in
brede zin) is vastgelegd. De NOVI is afgelopen jaar door het kabinet vastgesteld. In de NOVIgebieden werken het Rijk en andere overheden als één overheid, samen met de samenleving aan de
majeure opgaven in zo’n gebied. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van een gebiedsgericht
programma en een regionale investeringsagenda. In totaal zet het rijk in op acht van zulke gebieden in
Nederland.
Dit is een gezamenlijk persbericht van:
Metropoolregio Eindhoven
Provincie Limburg
Ministerie LNV
Regio Noordoost Brabant
Waterschap Limburg
Regio Midden-Limburg
Provincie Noord-Brabant
Ministerie BZK
Regio Noord-Limburg
Waterschap Aa en Maas (mede namens Waterschap Dommel)

