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Zuidelijke Rekenkamer start onderzoek naar natuurdoelstellingen Peelvenen 

 

Landelijk en internationaal is er veel aandacht voor de kwaliteit van natuur. Die kwaliteit staat onder druk. 

Eind 2020 hebben Rijk en provincies een akkoord bereikt over de besteding van bijna € 3 miljard voor 

natuurherstel en -ontwikkeling in de komende 10 jaar. Binnen Nederland zijn provincies een belangrijke 

partij in de uitvoering van het natuurbeleid en doen van investeringen in het behoud en herstel van natuur. 

Mede op verzoek van Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant en Limburg heeft de Zuidelijke 

Rekenkamer besloten onderzoek uit te voeren naar de realisatie van natuurdoelstellingen. Daarbij wordt de 

focus gelegd op een concreet gebied dat zich bevindt op de grens van beide provincies: de Peelvenen.  

 

De Peelvenen vormen een van de laatste gebieden in Nederland waar hoogveen 

voorkomt. Het is Europees beschermd vanwege haar bijzondere en kwetsbare 

natuur. Daarnaast is rond de Peelvenen veel bedrijvigheid, van zowel agrarische 

als recreatieve ondernemers. Alle functies verenigen en aandacht geven is een 

grote opgave, waarbij de Peelvenen als voorbeeld kunnen dienen voor andere 

gebieden. Verder is het gebied interessant voor onderzoek, omdat de 

Rijksoverheid recent (medio februari 2021) heeft besloten de Peel, een gebied 

dat de Peelvenen omvat, als een van de eerste drie gebieden in Nederland aan 

te wijzen als zogenaamd NOVI-gebied (Nationale Omgevingsvisie). 

 

Het bestuur van de rekenkamer heeft na een proces van consultatie, de startnotitie vastgesteld. Daarin zijn 

doel, onderzoeksvragen, aanpak en planning van het onderzoek opgenomen. De rekenkamer wil met het 

onderzoek PS van de provincies Limburg en Noord-Brabant inzicht geven in de stand van zaken in de 

Peelvenen, de beoogde en behaalde resultaten van het gevoerde beleid, de bestede middelen en lessen 

voor de toekomst. Door middel van analyse van beleidsdocumenten, data-analyse, interviews en 

bestudering van verslagen van gevoerde gesprekken zal het onderzoek worden uitgevoerd. De planning is 

om het rapport van bevindingen in november gereed te hebben. Na een proces van ambtelijk en bestuurlijk 

wederhoor kunnen naar verwachting in december de uitkomsten aan PS worden aangeboden en 

gepubliceerd. 

 

 

De vastgestelde startnotitie is te raadplegen is via de website van de rekenkamer 

(www.zuidelijkerekenkamer.nl). Bij vragen kunt u contact opnemen met de directeur-secretaris, de heer dr. 

N.A.C. (Ard) Schilder via aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl of 06 - 1059 2602. 
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