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PERSBERICHT 

 

Zuidelijke Rekenkamer publiceert uitkomsten onderzoek natuurdoelstellingen Peelvenen 

 

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

Rekenkamer onderzoek uitgevoerd naar de realisatie van natuurdoelstellingen. Daarbij is de 

focus gelegd op Natura 2000 gebied de Peelvenen, dat zich bevindt op de grens van beide 

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

voorkomt. Het is nationaal en Europees beschermd vanwege haar bijzondere en kwetsbare 

natuur.  

 

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer zijn: 

1. De realisatie van natuurdoelstellingen in de Peelvenen – die betrekking hebben op habitat en vogelsoorten – loopt 

gevaar. Tegenover vooruitgang op onderdelen staat achteruit op andere onderdelen en er is geen duidelijk 

totaalbeeld. Bij ongewijzigd beleid zijn de instandhoudingsdoelstellingen buiten bereik. De provincies Noord-

Brabant en Limburg kunnen meer doen aan betere monitoring en evaluatie van maatregelen en betere sturing op 

de aankoop van gronden, waterbeheer en stikstofdepositie. 

2. Het beleid van beide provincies op het gebied van grondwateronttrekkingen, stikstof en landbouw blijkt in de 

praktijk onvoldoende verenigbaar met de natuurdoelstellingen voor de Peelvenen. Naast het risico op blijvende 

juridische procedures vermindert deze situatie de effectiviteit en doelmatigheid van maatregelen. Brabant en 

Limburg zullen scherpere keuzes moeten maken in de afweging van belangen om te komen tot een eenduidig 

ruimtelijk kader. Dit is ook nodig voor een helder toekomstperspectief voor alle betrokken partijen. 

3. De gebiedsgerichte aanpak die is gekozen voor de gehele Peel blijft vooralsnog sterk conceptueel van aard. Er is 

beleidsmatig de erkenning dat vraagstukken in samenhang voor zowel de Peelvenen als omliggende gebieden 

moet worden opgepakt, maar dat is nog niet vertaald in concrete plannen en maatregelen. Snelle concretisering is 

nodig om effectieve en doelmatige keuzes en maatregelen te kunnen nemen voor de toekomst. Bijzondere 

aandacht daarbij vraagt de afstemming van beleid en maatregelen tussen Noord-Brabant en Limburg. 

 

Naast de aanbieding van de rapporten aan Provinciale Staten van beide provincies, zal de rekenkamer de uitkomsten 

van het onderzoek toelichten in een openbare bijeenkomst in de Peelvenen op dinsdagavond 7 juni a.s. in Natuurpoort 

De Peel in Deurne. Naast deelnemers aan het onderzoek zijn ook andere geïnteresseerden welkom. 

 

 

 

 

De rapporten van over het onderzoek naar de Peelvenen zijn in te zien via de website van de rekenkamer 

(www.zuidelijkerekenkamer.nl). Bij vragen kunt u contact opnemen met bestuurslid mevr. drs. P.J. (Nellie) Verbugt 

(nellieverbugt@gmail.com 06 – 5155 4214) of de directeur-secretaris, de heer dr. N.A.C. (Ard) Schilder 

(aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl 06 - 1059 2602). 
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