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,Hh-ics

insprckcn?

4

1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Middctl- ell Oost-Brabant bchorcn tot de (zand)gcbicdcn met cen hoge yccdichthcid (de
zogcnaamdc conccntraticgcbicdcn). In deLe gcbicdcn <Joell zieh \"Crschillcnclc, met
c!kaar samcnhangcndc, problcmcn Yoor, Kern van de prob!cmatick is de sp<lIming lussen

de (gcwcnstc) funeties

01'

het platte land en bijbchorcnclc ruimtcclaims cncrzijds en de

milkukwalitcit andcrzijds. lfet CVCl1\yicht tusscn !let gcbruik en de k\vallteit van het
l<uldclijk gcbicd is vcrstoord:

•

Landbollw vraagt ruillllc voor cxtcnsivcring;

•

Natuur vraagt grond Yoor nicllwc natuurgcbicdcn en \'Crbinclingszoncs;

•

\,-Vater

\Taagt

ruimtc

1"001'

r('lentil';

•

Burgers willen

•

Hct bcdrijC<;lcvcn hccft bcclrijventerreinen nodig;

•

cell

pick om tc woncn en grocn

0111

in tc rccn..'<.;rcn;

Sinnen de (intetlsieve) veehollderij vragen de H'terinaire risico\ (varkellspest,

BSr.:, iVlond- en Klall\vzeer) aandacht.
Door de tocgcnomell intensiteit van de gebrlliksfuncties in het landelijk gebicd is de
kwaliteit van milieu, landschap en natuur in de knel gekOl11ell en zijn de \"erschil!cnde
f'uncties (natullr, landbouw/veehollderij, recreatie en toerisme, \yonen en wcrken)
clkaar steeds meer in de weg gaan zittel1. Zo hebben de natllurgebieden te lijdel1 onder
ecn te grote voedselrijkdom (verl11esting), te veel zlirc tlccrslag (verzuring) en
vcrdroging. I--Iet \vater heert last van elltroficring. [k k,,'aliteit van het landschapsbeeld
gaat op \Tel plaatsen achterllit. Ook de landbouw heeft last van \"{Khtlekort maar in
natle periodcll dreigt: steeds mecr wateron_'rlas\:. Vcel veehouderijbedrijven kunncn zich
op hun huidige I)lck niet ont\vikkelell vanwcge stank- en ammoniakrcgcls. L)c laatste
jaren is gchleken dat de grote vecelichthcid niet aIleen kwetsbaar is voor uitbraken van
\"Ccziekten, rnaar dat ook de financidc en maatschappclijke gevo!gen daanan groot zijn.
Vanwege al dcze problemcn is al in 1997 de noodzaak gevoc!d om tc kOl11en tot een
salnenhangendc aanpak van de gcnoemde problcmel) door midclel van cell 'rcconstructie
van de concentraticgebiedcn', [)it door cen aanpak die gcricht is 01' \"Crschillende
samenhangencle doelen in het landelijk gebiecl. Dczc doclen zijn: het verbctercn val) <Ie
economische omstancligheden en dc leefhaarheid, met name het bic<lcn \"<1n perspectief
ai\n landbollwhcdrij\'cn, bet rnakcn van \'arkensyrije zones en het verbeteren vall ell'
omgcvingsk\valiteit (water, natllur, milieu en landschap),
Om gestaltc te gevcn aan de rCCOl1strllctie van de zandgebieden, heert de regering, met
steutl van provincics, gemeenten, landboU\vorganisaties en andere partijcn de
Rcconstructiewet concentratiegcbie<lcn opgcsteld. Dc Eerstc Karner heeft dcze wet op

29 janllari :2002 aangcnomen, samen met de \tVet Aml110niak en Vcehouderij. Dc
Reconstructiewet is sinds I al)ril 2002 in werking. Dc genocmde wellen \"(H"1l1CI) cen
belangrijk kadcr

\"001'
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de rcconstruetie. Algc1l1ecn doel is om te konwn tot cen !neer
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dUUI'Za,1l1l en kc!b,I<l1' 1'11Hlclijk gebied. !k \\Tt drilagt de jll'O\'illCichcslllrcll op cell
reconslructicpl,1I1 te 1ll,lkcll yoor de z,HH!grolHkll ill hun prO\-incie ell d,l<lrloe U'll 01"
llH_'er ITcollstructiccolllmissic.'-; in hel IcH'1l Lc roqwll.

Voor de l)ro\'incic NooI"(1"Brab<1Ill zijl\ 7 rcconstructicgehic(lcll aangC\H"/Cll: !hronic,
BOH'I1 .. Domllwl, Beer;:c Reusel, Dc Pcel, Maas & \'leicl'ij, i\'leierij en Pecl Cll 1Vlaas.
Daarn,lilsl zijn door de pl'o\'incie zclfl\\"CC 'lilll.,.;juitelldc gcbiedell bellocmd die Ilict
onder de RecollstructiC\\"Ct qllcn, n'lll\clijk \Vijdc Biesbosch ell Br,lb,mlse Delta.

Dc Rcconstructiccommissic Iwcft tot taak om cell ont\\"Cl'[) rccollStructicpl,1I1 op tv
stellcn ell het ycrndgells als ,Hh'ics ,1,111 hel pro\"illcichcstllllr aall tc !lieden. DaMn,1
\'(llgen insprMk ell \'(lststelling door Pl'odllcialc SLltcn ell goe<lkcurillg door de ministers
\',11\

1.2

LN\' CI1 VI(()\ll.

Waarom een m.e.r.-procedure en startnotitie?

Op grond \'an tic \Vet Illilieuhchecr \\'ordt het \Trplicht om bij hcsillitcil o\"cr een
rcconstructiq)!an

(Til

rvliliell FITect Rapport (lvI[I\) te o\"Cl'lcggcll en (Ic 1)l'occ(lurc \'(lor

l1lilielldlcctrapl)ort<lgc- (lll.c.r.-procedurc) lc (Io(lrlopell. l)ocl \'an dc In.e.r.-I)roce(lulT
is hel milieuhelang een \'oh\'a,mlige l)h,\ts te gCH'1l in de bcsluit\'clI"ll1ing o\"(.'!" acth'iteitcil
l1let lllogelijk l1<ldelige gCH}lgetl \'oor het milieu.

In het 1v\[]( kOl1lt Ie st,I,111 \H'lke milicudfccten te \"(T\\"achletl Zijll als ge\"()lg

\-,111

het

I"ecollslructieproces. Ook gecft het M!J( aan \\'clke IT<1listische altcrnaticH'll er zijn.
!)l'(wincic en rcconstructiecommissic makcll het i\iILY en het l(ecollstrllcticplan
tegelijkertij(l in alzonderlijkc maar s<1mcnhangen(!c proce<lurcs, Dc yoorliggende
Slarlnotitie is de eerstc stap in de 1ll.e.r.-proce<1urc. Dc st<ll"tl1otitie hiedt op hooldlijnen
infornHti('

O\'CI'

<Ie '\<1nlei(ling en het dOl'I

\'(11)

het initiaticl', (Ie l1l.e.I"'I)rocedlll"c en het

tc nel1len besluit. Dc lc/.crs (hctrokkcncn, de COll1l1lissie \'(j(ll" (Ie lllilicucl'l'cctrapport<lgc

en de \\Tttelijke 'Hh-iscurs) dicnen \"()ldoende inl'orm<llie te krijgen

0\'('1'

het initiatiel" en

de ondel'\\'e!'[Jeli die in het Jvll]( ondcr/.ocht zullen \\"orden.

i\Jct lJehulp y,111 tic startnolitic I.ul!cn richtlijnel1 \\'orden opgesteld \'001' de inhoud qn

het l1lilieucfTcctrapport. D,larYOOr \Taagt het bC\'oegd gezag ,Hhics aan de COll1ll1issie
\'oor de l1lilicuclTectr<1pportage en de \\'Cttclijke (1(h·iseurs.

!let !\IEl{ \'(.lor de rCCOl1structie Y<ln de Peel is hedoeld tlls cen MER op zogen<lallld
'strategisch niyeall' (op bet ni\'Call

qn

hcleidsplannen, niet yan concrete

uityocringsgcrichtc ll1a,ltregelcn), ]hlSSend bij het abstl'acticl1i\T,llI \',In het
rcco!1structiepl'ln. Dc milieuelTeclcn Yall aF,>:onderlijkc nl.e.r'"'I)lichtige lllaatregelcn in
het recol1strllctieplan 1110ctcn later \\-orden hcpa<lld. Dit ]aat.<;tc gcllCurt \\'aar nodig in de
laten' planuit\H:rkingen per declgebicd door llliddel \'al\ MERen (1) locatic- en
inrichtingsni\"('au.
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1.3

Inspraak

Dc starlnotitic is hcclocld om ccnicdcr de gclcgcnhcid tc bicclcn optncrkingcn tc makcn
ovcr de gc\\'cnstc inhoucl van het tnilicuclTcc:trapport (MER). Daarbij gaat het om ell'

\"()Igcndc Yragen:
•

Is

U

op hoofdlijncn duidclijk gcworden \\"at de rcconstructic

\"()(lr

het Ianclclijk

gcbicd kan bctckcncn?
•

Bent u "an rncning d'lt alle rclc\"antc tc ondcrzockcn (milicll)aspcc:tcn
bcschrc\'cn staan in de startnotitic?

Dc (inspraak)rcactics \yorden ll1ccgcnomcn bij het formulcrcl1 vall de richtlijncn. Dele

richtJijncll hc\"tlttcn inhoudclijkc ciscn \\"a<lraan het op tc
Schriftclijkc reaeties kunncll hinllcn cen tcrtnijn

\",Hl

Sl(~llcn

MEI:t mod yoldoell.

5 \\'('ken na tel' im~agc legging

worden ingcdicnd bij het bcyocgcl gczag (zie \'olgcndc p<lragraaf).Waar en \\'anneer de
startnotitic kan \\'orden ingezien \\'ordt bekend gernaakt door middel van advertenties in
lokalc en regionale bladen.

1.4

Initiatiefnemer en bevoegd gezag

Bcvocgd gczag
PrO\'inciale Staten van de pl'ovincie Noonl Brabant, gedelegeerd aan het College van
Gedeputeerde Staten
Ca.v. de af<leling Milieu, bureau MBP, mevr. ir.

J.·r.s.

BaU\vens

Postbus 90151,5200 Me 's-llcrtogenbosch.
tel: 073 -68 12678 e-Inail: jbau\\'Cns(c1)brabant. nl
Dc initiaticfnemer van cle reconstructie Dc Peel is:
College van Gedeputeerde Staten

Vill1

de provincie Noord Brabant,

Projectllnit Revitalisering Landclijk gebied,
dilr. drs. J.H.;\.lv1. yan der \tVijst (m.c.r.-co6rdin<1tor)
Postbus 901 S 1, S200

Me 's-licrtogenbosch.

tel: 073-6808763 e-mail: j\'Chvijst@)brabancnl

1.5

Opbouw van deze startnotitie

l--Iool<lstuk 2 bent een beschrij\"ing \"an de hllidigc situatie en problcmen in het
rccollstructiegcbicd Dc Peel. Dit gebcurt yoor alk onder\\'crpcn die in de rcconstrllctie
en het MEIZ aan ell' orde zullcn konwn. I-Ioof<lstuk :3 gecft een uitccnzetting nn de
doclen van de reconstructie. Hoofdstllk "1- gecft aan op welke \\'ijze in het
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rcconstructicproccs altcrnaticH_'H \'001' het recol1structieplan cn het IVll.J\ ontwikkclcl
zullcn worden. In hoofclstuk S kunt u lczen

01' welke manicr deze alternatieH'n in het

t\'1[.1\ beoor<!ccld zullen \\-orclen op sociaal--econol1lische ell l1lilieuefTecten" Hoofdstuk (-,

tcnslotte hc\"at een beschrij\"ing \-,m <1e procedure cn gccft aan hoc

II

klint insprckcn.

In bijlagc I st,wt aangcgcH:n \\'clkc informatie gebrllikt is bij het opstcllcn \'iln <!czc
startnotitic. Bijlagc 2 he\"at cen verktltTnde woordenlijst. Bijlagc 3 gcch cen overzicht
van \"igcrend bcleid ell kadcrstcllcnde hesillitcn. In bijlage 4 is het \'oorlopig
Iwoonlclitlgskadcr opgcnomen ell tot slot \\'ordt in bijlagc S tel' bccldn>rtning een aant,,1
themakaarten \'iltl het gebied gcprescntecnl.

Stortnotitie de Peel.doc
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2

Gebiedsbeschrijving en probleemanalyse

Dit hoofdstuk bcvat cen bcschrijving van de huidigc situatic en problcmcn in het
rcco!1structicgcbicd Dc Peel voor aile ondcl"\Ycrpcn dic in de rcconstructic en het MER
,un de ordc zullcn komen. 001< zijn in dit hool<lstuk de tc vcrwachtcn ont\Yikkelingcn
bcschrc\'cn, nog zonclcr rckcning tc houclcn met rcconstructic. Dit zijn de zogcnaamdc
<1utonomc olltwikkclingcn.

IJc bcschrij\"ing cn de vcnlcrc dctaillcring \'an de huicligc situatic en aulonOIllC

olltwikkcling in het IvlFJ{ vormt het rc:!'ercntiekadcr voor de eCfccthep<)ling. Zo kan het

effect van tc trdfctl maatrcgelctl en ingrcpcn Qstgcstcld worden. Of) dczc \vijzc is
zichtbaar tc makcn of de maatrcgclcn volclocndc bijdragcl1 aan het rcaliscrcn van de
doclslcllingen.

2.1

Gebiedsafbakening en karakteristiek

2.1.1

Gebiedsafbakening

I--let Reconstrllcticgcbiccl Dc Peel beslaat het kll1delijke gcbicd in !let i':llidoostcn van de
Provine-ic Noorcl··Brabant. l-kt gcbiccl Olllvat dc \"()lgcndc gcmccntcn: GClllert-Bakcl,
DCllrllC, !\sten, Someren, Hclmoncl, Nuenen

C.,l.,

J\tlicrlo ell Laarbcck (kaart [). Het

gcbicd grenst in het OOstCIl en zuiden aan de Provincic Limburg. Daarnaast grenst het
reconstructicgcbied aan de reconstrllctiegebicdcn Peel en M<l<ls, Dc Meierij en BOVCll"
Dommcl.

Op afbeelding [.

J

is de ligging v<In reconstrlleticgebied De Peel tell opzichte van de

andere rec:onstructiegebicclcn \Veergegc\"cn.

Stortnotitie de Peel.doc
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2.1.2

Karakteristiek

IIct rcconstrllcticgcbicd Dc Pccllwcft 229. J 80 in\\'oners \Trdccld OHT "cht gCl11ccnlcll.
I--Icll11ond is

\TITC\\Tg

de grootstc gcmccntc met circa 80.000

in\YOllCrS;

Micrlo de

klcinstc met circa 10.000 inwoncrs. Qua oppndaktc zijn de gcmccntcn [)curne
Gcmcrt-Bakcl de grootstc gClllccnlcn en lv1icrlo en Nucncn

<":.<1.

ell

de klcinstc.

\Vannccr gckckcn \\"()rdt t1a<1l" de bc\olkingsdichthcid, dan is clczc het hoogst in
HclnlOlld (lAY) illw/knY\ Ivlicrlo en Nucllcn kcnncn een dichthcid van rcspccticnJijk

S70 en 720 il1\\"/kl1/. Dc O\Trigc gClllccnlcn hcbbcll cell dichthcid lllsscn de 225 en 389
in\\·/km". Tel' \Truclil"kino:
dc bcyolkinusdichthcid
in Nederland bcdraaut
b
b
b
c bucmiddcld

465 inwoncrs pcr \"icrkantc kilometer en Noord-Brabant 474 inwoners Iwr vierbntc
kilometer.
Rcconstrllcticgcbied Dc Peel bcstaat uit circa S6.650 Ilecl<ire; hierqn hehoort ongcH;er

9.300 hectare (16°A) tot de woonkern en 47.000 (84%) tot het bllitcngebicd. Nagel10eg
aile gemeenten kennen een hehoorlijk groot bllitengebied ten opzichte
'",111

\',111

de omvang

de ""oonkern, bchalve ]--!clmond. Deze kern Iweft een opI)ervlak bllitengebied chit

nagenoeg gclijk is aan de oll1,-ang van de ""oonkern.
Vrij,,"el in het he Ie gcbicd hehben grootschalige landinrichtillgspl"Ojecten pLiatsgevonc!en
waarbij \Tel ,"an de natllllrlijke variatic is vcrdwcnen" Hienloor heel"t het gebiecl een
grootschalige rllimtelijke structUllr: grote aaneengesloten 0lwll landbollwgebicc!ell,
'Telal Peclontginningcn met \Tel gcspecialisecrdc Inodcrnc \'echouderijen. N<ibij c!c
aanwc/.ige bosgehieden en de heekdalcn van de stroomgebicden de I\a en de Dommel is
ele rllimte!ijke strllctllur kleinschaliger. Dit ze!f<!c geldt ook voor het \Tenlandschap in
het lliterste zlliden en oosten van het gebied"
Venier is het gebied he"lndoecl door de toenemelldc bebollwing, zowel bij de steclen als
de vele (kerk)dorpen in het landelijk gebied. Leer kar'ikteristiek \"oor elit gebicel is ele
,hlll'\Tzigheicl van brellken die \"(in "Tzenlijk bclang zijn
waterhllishollding maar ook

\'001'

het \'oorkol11en

,",111

\"001'

onder nICer de

natllur\,",urden or agrarisch

grondgebruik" Dc I"ogenaamde Pcelrandbreuk cleelt het gcbied in cen hoger gelegen
gebied ook ,,"el Dc Peelhorst genoemd en cell lager gclcgcll gcbied, de Centrale Slenk.

2.2

Huidige situatie en ontwikkelingen sociaal-economische
vitaliteit

[ell belangrijk doel vall <lc rcconstrllctic is het schq)pell en benlllten '"an kamcn

V(lCW

cen duur'l"ame economische ont\\"ikkcling voor met name lall<lbOlI\\", recreatie en
tocrisme cn het \\"oon-, wcrk- cn lcdldim<iat. Deze paragraaf 'sociaal""cconolnischc
vitalitcit' ga<it (wer ell' hllidigc sitllatie en ont\\"ikkclingen

'"all

de sociJal-ecol1omischc

gebrlliksrllncties \'<to bet reCollstrllcliegehied.

Startnotitie de Peel"doc
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2.2.1

Landbouw

l1uidiHr! sill/otic
In bijlagc S is cen kaart opgcnomcn met de huidigc situatic \"an de Iandbollw in het

rccotlstructicgcbicd (kaart 2).
Dc landbou\Y is in Dc Peel met cen aanded van SL~o;;) in het totalc grondgcbruik de

grootsc grondgchruikcr. Dc \Tchoudcrij is de grootstc sector. Van de in tot<1al 2.518
bcdrij"cn I.ijn cr 1.747 ycchoudcrijcn. '--licrhint1cn zijn ell' \'arkcnshoudcrij (536
bcdrijvcn) ell de l1lClkycchoudcrij (479 bcdrijvcn) de grootstc scctorcn. Dczc scctorcll
k'\'Cl"cn ook de grootstc bijdragc <lan de total(' producticomvang in Dc Peel. Dc
gcmiddcldc o1n\'ang

\',111

de vcchoudcrijhcdrijvcl1 Iigt in Dc Peel boven het gctlliddcldc

voor Noorcl-Brabant en Nederland. Dc mclkvcchoudcrijbcdrijvcn zijn ('chler \v,1.1 hClrel't
oppervlakte relatief klein. Dit reslIlteert in een hoge veedichtheid per hectare. Er is
sprakc van cen aanzienlijk mestovcrschot voor met name v<lrkens- en 1)luimveemcst op
zowe! bedrijl's- als gebicdsni\"Cau.
Ook de glastuinbouw is cell bc!angrijke sector in Dc Pee!' Dc bedrijn~n zijn rclaticf
groot en liggen redclijk gcconcentreerd in mel narne de gemcenten Asten, Somercn en
Deurnc.
Hel aandcel bio!ogische bedrijven en bedrijn:n met \Trbrede landbou\\" is in [k Peel
rcl<1tiel' bag. Alleen rOl1dol11 het stedclijk gebied van f-Iclmond zijn deze vonnen van
landboll\\' sterk vertegenwoordigd.
Autonome oll{wil:l:c!ilW
I-let aanlal bedrijn;n in Dc Peel za! onder invlocd van het krachtenveld \Yaarin de
l<1ndhoU\v zich bevindl de komende jaren verdeI' afnemen. I)it krachlcJ1\"Cld \\"ordt
bepaald door de vo!gendc faclorcn: beschikba<lrheid van produc.'lid~1Ctorct1 (arbcid,
geoId, kapitaal.l kennis, agrologisliek cn agribusiness), internationalc ont\vikkelingell,
cisen en \Vellscn vanuit de maatschappij en belcid. Dcze 1~1Ctoren bcpalcn te sa!ncn met

!let ondernemerschap van de agrarisch onderncmcr het pcrspcctief \'001' de l<1ndbouw.
De ,"erwachting is dat in de pcriode tot 200S circa 30%) \'an de bedrijven zu][cn stoppen.
Vooral bij de ges[K~cialiscerdc varkcns·· en Icgpluimveebedrij\Tn is de arname aanzicnlijk,
hetgcen niet wil zeK~en dat het aant,!! dicrcn ook c,"enredig al'nccmt. Van de reslerendc
bcdrijvcn in 200S IlCeft bijna [0% cen slccht perspcctief. Uit de voorzicne dynamiek in
de intensieve vcchouderij is een forsc reductic in dicraanla[letl al' tc !eiden, hctgecn met
n<lll1e voor de varkensstapel gcldt. Door dc realisatie van niet-agrarischc claims op
landhoU\vgrond zal het arcaJI clIltuurgrond in de periocle tot cn met 200S in De Peel
met ongeveer 3°;() 'lfncrncn. Dc \'er,,"Jchting is dat er een \"Crschui\'ing

Y<l11

bouwland

11<lar grasland /,al plaats\'iIHlcn.
Als de lijn wonlt doorgetrokken naar 20 I S is de \"(;rwachting dat het aantal vce- en
akkcrbollwbcdrijven nog verdeI' zal afnemell tot mindel' dim de hell't van het huidige
aantal bcdrij\'cn. Lk hedrijvell die ovcrblijven zullen veelal grotc mo<!crllc bcdrijvcn
zijn. Ook de glastuinbou\y bestaat uit grotc modcrnc bedrijn;n.
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1)001'

het mesthelcid zal op korte tennijn een hcrschikking op de lllesllllarkt

I)!aats\·inden. Niet aileen de maximale afl.elrllirnte \'ennindert, ook het aandeel van afi'.ct
\"(1n onhewerkte drijrmest zal mocilijk ovcreind hlijH~l1, \'anwege de geringe
\\"Crk;:aamhcid

V,lt1

mincralen en de \Trliezcl1

IHIM

het milieu. C;ezien <lei',e

Olllwikkclingcn lllag \\'orden \"Crwacht dat de dierlijke Inest in loellemendc mate
hewerkt

i'"l!

gaan \\'orden.

Bij de autonoillc olltwikkeling is er geen VOOrl1Cll1cn om icts te doen aan de \"(:tcrinaire
veilighcid.
Dc landhollw ill L)c Peel nl te m,lkcn krijgen met de geHllgen van cell groot aantal
doclstellingen op het gchicd \"(1n watcdwhecr, wilter- en bodcrnk\\'aliteit, n,ltuur,
landsch,lp en IccrolllgC\-ing. LIken als regionalc waterherging, aanpassing \'an de
grondwiltcrpeilen, \"Crbetering \"(111 de grond- ell 0Pllen'laktcwaterk\\'alitcit, verbctcring
\'an de natllurk\\'aliteit door vermindering \'an dc (ImmoniakClnissie, \"('nnindering vall
het aantal stankgehinclcrdell en reillisatie en heholld \'an natullr, landschap en
cultllurhistorie stclkn rilnch-oorwMrclcn aan de manier w,larop de landbou\\' zich kan
onlwikkelcn. [)oor het rcl,1tid' intensic\'(' karaktcr vall de landhollw (H;cl grote
(intensicH') \"Ccholldcrijbedrijvcn die gemiddeld relatief \\'einig grond lot hun
heschikking hchhen) \\"()nlt de ruillltedruk op het gehied "lleen llIaar vergroot. Dc
llleH.::\"Cehoudcrij in kwctsbare gehieden zalmoetell gaan extcllsicveren, \'oor de
ulastuinbollw dient cen vcstiuinusloGltic
(fcrcilliseerd te worden en met name
b
b
b
b

\'001'

de

illtellsic\'e \Tehoudcrij client cr \"(lldocn(le lanclhollwont\vikkelingsgcllicd te komell
zodat IH.'drij\'Cn met loekolllst ;:ich dl1l1l'i'.aam kl1nnen ontwikkclcn.
lhal'llaast wIlen aan\'111lcnde technische maatregelen ell tllililtregclcn op
inrichtingsniveau Iloodzakelijk zijn om de milicl1kwaliteit te vcrbeteren. J\!lcstbnverking
is Iwlangrijk om lot \"ollllllercductic en bClere aF/dmogelijkhedcn (door constanter en
Wel'kZalllCr product) \'oor clicrlijke Illest te komc11.
Belangrijk llilgangspllllt \"oor de lan(lboll\\" is dilt continuerellde bc(lrij\"cn die door
willen gaan, cen dllurzaam ontwikkclingspcrspeetief kan worden gchodcn.

\1001'

hedrij\'C1l die als ge\"olg van reconstrllctic in de knel komen te zitten kan dat
bij\"()()rbecld in de \"orm van cen alternaticve locatic or duidclijke aL<;praken over de
ontwikkelingslllogelijkhcdcn oj>
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2.2.2

Recreatie en toerisme

I-Iuidiflc sill1atic

In bijlage S is een kaart opgellomell met de huidige situatie \'an recreatie ell tocrislllC ill
het reconstructiegebicd (kaart 3).
Dc twee natuurgebieden, Groote en Deurnse Peel, met hun heidegebieden, kleine
stukjcs \"Cellmoeras en de H'tH'len herinneren aan het historischc Peelland, dat nog steeds
de grootste trekker van het gcbic<l vormt. De yoormalige yeenkolonic He1cna\"Cen is een
interessante cultuurhistorische bezienswiwrdighcid. De tocristische voorzieningen in dit
gcbied zijn echter beperkt ontwikkcld in tegenstelling tot de sterk ontwikkelde
Umhurgse Peel, met grootschalige \"Crblijfsacconlinodaties en de nieuwe dagattractie
·Toverland. Voor dagrecreatie zijn <Ius vooral de natuurgebiedell trekkers. Ook
tliltuurgehieden ills [)c Stippelbcrg, de Stipholttse Bossen en de Lieropse Heide
(ondenleel y,ln de Strahrechtse Hci(1c) bieden diverse mogelijkhedcn voor recreatiel'
medegebruik.
Er zijn t\\'ee infonnatiecentra in De Peel. Het betreft het Natuurhistorisch Museum Dc
Peel in Asten \vaar infonnatie \\"()n!t gegcycn over de nabijgclegen natuurgebieden De
Groote Peel en de Strabrechtse Heide. In Dcurne bC\'indt zich Natuur· en Miliell
Educatiecentrutll "De Ossenhcernd". Het bezoekerscentrlllli voor de Groote Peel (Mijl
0]> ZeH'n) ligt net buiten de provincie, ten zui<len vall de Groote Peel.

In De Peel is het fietsknooppuntensysteem in 2000 uitgevoerd. Het systccm sluit
naadloos aan op het fictsknooppuntensysteem in de Kempen en Nederlands ell Bclgisch
L.ilnbllrg. Op dit moment bestaan naast het knooppuntensysteem ook nog de
bcwcgwij/.erde rondrijrolltcs. Nog niet duidelijk is of dele bC\ycgwijzcrde rondrijrolltes
in de toekomst hlij\"('n bestaan. L)c fictsrolltes zorgen voor ac:ti\'iteit in de aan de rOllte
gclegcn dorpen.
Naast de regionalc lktsrolltes en het kt1()()p[)llntcllsysteem loopt een gedeelte van de
L.andelijke Fietsrollte 13: de Schelde·-H.heinroute door Dc Peel.
Lk Peel beschikt nog nier over een sluitcnd netwcrk aan 1\·1"n··, \vandel , en

ruiterroutcs. Uitbreiding van het bestaandc tletwcrk is in ont\vikkcling.
In [)c Peel/.ijn niet aile onderscheiden ty[)cll

\"(~rblijf""ccomrnodatics

aatlwezig. Dc

minicampings, grocpsacconunodaties, de hotels en pensions k0111cn het meeste

\'001'

en

vonnen samcn ruim driek\vart van het aanbod.
[)c

meeste kampcerterrcinen, <11 dan niet met bllngalO\ys, zijn behoorlijk omvangrijk. In

totaal gaat het om ruim 4800 bml)(~erplaatsen en lo'n 250 zomerhuisjes. Bijna
driek\\'art van het aantal standplaatsen bestaat uit vaste standplaatscn yoor stacar<1\"ans.
De hem van deze hedrij\"Cn is bdlOorlijk fors van omvang: Recreaticpark Oostappen, 't
\/Volfsven, Dc H.ooye I\sch, Recreatieccntrum Somcren en Lk Peel.
Dc andere l)Cdrijven ncmcn wat slaapplaatsen [wtrcf"t een rnarginalc positie in. Bij de
pensions gaat het yaak om cnkcle slaapplaatscn per pension, vaak ingenomen door
mensctl die (tijdclijk) in bet gebied \yerken. O\'erigens zijn ook de hotels gemiddekl
gczien niet zo groot. Een aantal is duidclijk wat groter, \yaan'an ('('n omvangrijk hotel.
IJit hotel Oll1\'at hijna de hem van het tota<11 aantal hotelbedden in De
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hedrijhgroOtle

\",ll)

de groeps,\Cco111mod'lties qrieert slerk. [n totaal zijn er ruim 1700

hedden. lIet klcinste lwdrijf heeh 14lwdden, het groolste he<lrijl" tclt er zo'n 24,0.
'Ten zuidoosten

Y;Hl

Nuenen i,'i het (!<lgreCl'l',1ticl' object "C;ullwrgen" in ont\\'ikkeling"

Dc totale toeristische hestedingen in Dc Peel zijn n)or 1999 op circa f: 57 miljocll
gcraamd" Dit leH'rl rllim SOO arbei<lspl<iatsen op.

/JUlOIlOf1)C

[I'

oJ)[lI"iHcling

is een trend tot algchclc k\\'alitcits\"erhetcring \"an ycrblijLsrecreatie. N1cnsel1 \'"illcn

rllimere bllng,llo\\"s ell meer ruimte orn de blll1gaIO\\" heen, <Ius dit bctckent dat er rneer
opperdakte nodig is om in <1cl.e behoerte tc \"()orzien. Lk Yerblijfsrecrealie lwel't \"aker
een hedrijl~natllll1rlall. 1Iierin is ,I,ll1d,1Cht \"oor meet" natllllr om <Ie \TrhlijL<;objcctcn
he('ll en

\"e}(H'

het scheiden van al'''alslro111en.

Dc recreant en toerisl hcel'l men interesse in hel bndschap. Hij or zij wil het plattcland
op, zodat het platleland meer opcngclegd \\"ordt door rni<l<lcl

\"illl

net\\Trkslruclllren

\\',lndelcn, nelsen ell paardrijdcn.

\"001'

Dc inlcresse yoor het plattcland lIill.ich ook in de behodte aan landschal)sc:ampings
(midden in de natUllr en nielle yeellnensen bij elka'1r) en de behodtc aan hoog\\"aardige
kleinschilligc accomtllOdatic, I.oals cell o\"Crnachling in een \"oorllnlig oude bocrderij" Bij
de ITc:re,lnt en lo('rist kornl meer interesse

\"001'

cultllllrhisloric" De kleinc dorpell

\\-onlell aanlrekkelijk in rebUe tot het lalHlschal)' Er is ook 111eet" interesse \"oor de
strcck, hetgeel1 leidllol meer agl"Otocrisllle en dagattracties.
Door <Ie \'crgrijzing nccml het ,wnt<ll korle \",,!<antics toe. Door het groter <ltllltal korte
vak'intics llceml hel aallul rccrealiebe\\"cgingen loe.
Voor Dc Peel geldl specifick d,ll;
•

in !let gchied tussen Hellnoncl cn Deurnc mogclijkhcdcn liggen
\",Hl

•

\"001'

\"Cstiging

niel1\\T intcnsic\'e vormetl \"an recrc<1lic;

in de oude bebou\\'ingslintell, door de a,ul\\"('zighcid \"an \Tel culluurhistorische
en landschapl)('lijke waardell, mogelijkhcdel1 liggen \'oor!let \"crslcrkel1 \'all
rccrcalic\T acti\"ileitcn (Groene Peeh"'lllei);

•

bcslaandc <Iagrccn,,"lticH' \'oorzieningcn worden lIitgebrcid en nicuwe
rccrcaticH' actidlciten ge\\'cnst 'l.ijn;

•

rOlllestrllclurell \\"or<len yerslerkt ell agrotoerisllle n:rder \\"orclt ont\'"ikkeld.
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2.2.3

Wonen, werken, leefbaarheid en verkeer en vervoer

'VOUCll

HUidi/JC situutic

De \voningdichlheid ligl in de l11eesle gel11eenlen in hel reconslruetiegchied Dc Peel
lager dan het gel11id(klde van de Ixovincie Noord··Brabanl. Hclrnoncl, Mierlo en Nuencn
ca. zijn de l11eesl versleclclijkle gemeenlcn in de r('gio, mel name Helmoncl. !\stcn,
Dellrnc, GCl11crt-Bakc!, Laarheek en Somercn zijn de meer landcHjke gcmecnlcn. Dc
gCl11idc1elde koopwoning is in Dc Pecl !loger dan in de rest vall Nederland. Voor veel
l11etlscn is hel aanlrekkclijk onl in het bllilcngebiccl lc gaan \\·onen. Dc trend is dat dil
steeds meer gedaan worcll door mensen uil de stad, die gecn binding hcbben met hel
plallcland.
/Iutollomc oiltwi/.:/.:clillH

VcrwaChll11ag worden dat er cen nog grotere inslrool11 van 'niellwc' bc\voners op hel
pl<lttehlnd zall.ijn, bij\"()orbecld in vrijkol11ende bec1rijL~wollingen.

vVerken
1I1Iidige situ(/[ic

Dc heroepsbevolking in hel reconstructiegcbiccl Lk Peel bcstaalllil circa 107.500
mensen. Hiervan is zo'n 38%

\TOUW

en 62%) man. Gemicldeld genolnen \"(>r1nt de

bcroC[>sbeYolking circa 47°/b van de toule hc\"()lking. De gcmeenten Gemcrt-B'lkc!,
Helmond en Mierlo kenllcn het groolste aanckel bemepsbevolking (circa 47,5%);
Someren !let laagste (45,4%).
Reconstructiegcbiccl Lk Peel bood in 2000 circa 86.000 banen. Dc mecste
werkgclegenheid bcyindl zich in de gemecnlcn Dellrne (zo'n 12.00c) banen) en in
Hehnond (34.000 banen). Mierlo bicelt de minSk \\'crkgelcgenheid, circa 2.500 banen.
Dc behlngrijkste secloren yoor de werkge1cgenheid zijn de inclustrie en
handel/reparatie. I--Iet aandeel van de agrarische sector bec1raagl gelTlicldeld zo'n 9% in
hel gcbicd. Landelijk ligt dit percentage op S%. vVordt gekeken naar de regio exclusicf
Helmond dan ligl (lit percentage op circa I S(Y(J. De agrarische gemeenten in De Peell.ijn
Asten, Dellrne, Gemert-Bakel, Laarheek en Someren. Vanuit de andere sectorcn zijn
diverse bedrlj\"en met cen rclatic met (Ie primaire productie op de land .. en
tuinbou\\"bedrijven, de zogcnocmde agrihusiness. In de regio (exclusief l-Iclmond) is
spnlke vall cen onderYcrtegcn\\"oorcliging van de dietlstvcrlcl1ende de sectorcn (zakelijk,
financiecl e.d.).
Het opleidingsniYC.'au van de heroepshe\"olking \·an het reconstrllctiegehie<! De Peel
(cxc111siel' I--Iclmond) Iigllagcr dan in i'kderland.
Ilct aanbod \"<1n hedrijYC.~ntcrrcincn is in meer or mindcrc male in allc gemeentell
aall\\"Czig. In de regio is nog '/o'n 122 hectare uitgccfhaar \\·at1r\"<1n 45 hectare terstond.
i!utOllO/llC onttrikkclitW
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Fr zllllcn steeds mindel' mcnsen <Klier zijn in de landbollw. [en dee! za! niet meer aetiel'
zijn op <Ie arhcidsrnarkt en een ander del'l \"indt elders een baan, <l!hankelijk \",H1 de
\\Trkgelcgenheid. L.en <Icc! zal beginnen met eel) an<1cr hedrijf.

Lcdh<l<lrhcid
l1uicliHc siwatic

Fen bclangrijk aSIK'ct V,1I1 de leeflHarheid Y,)l1 de landclijke gebieden is de
heschikbaarhcid en hereikbaarhci<l \"<1n ma'ltschappelijke Yool'zieningen, zoals werk,
scholen, gezondheidszorg, sporlaccolHlnodaties, open])'l'lr vcrvoer en o!)enh,lrc
diensten. Ilet Hlol"l.ieningcnniH'<lu is vooral in de !andelijke gebicden nid 0\Tr,11 e\"en
goed. De oorzaak van het a(genomen voorzicningenni\'e,lll ligt in de tocgcnolnen
mobllitcit (door 'lutogcbruik) en de indi\'iduaJiserlng \'an plattelandbe\volwrs. Bovendicn
kunnell de H}przieningen nlet meer \\'cJl"(!cn gehandha'll'd hij cell kleine arzetmarkt. Dit
lweft geleicl tot cen Scll<1ah"ergroting in het rllinHelijk gedrag

V,111

indi\·icluen.

Dc Iccfhaarheid wonlt naast \'oorzieningen ook bCl)aalcl door de male \"iln sociale
samenhang in dorpel1 en kernen. Da,lrom is het behoud en

n~n1er

ont\\'ikke!cn

\'<Hl

een

eigen identitcit van belang. llet wordt steeds ll1eer ge\\'aardeerd wanneer een regio een
eigen identiteit heel\.. Ook het kUllnell recrec;ren in de directe woonomgcdng is
e\'Cllcens een \\·clzijnsractor.

/[utotlOfl)C

olltll"ikkcling

Op het \·I'lk \"iln de ledb,l,lrheid

\',111

het platte land is een aantal tendensen te sign'llcrcn.

Dat is op de eerste I)laats een sterkc vergrijzing en ontgroening, waardoor de
salllenstelling van de heyolking \"Crandcrt. Jongeren trckkcn weg; door maatschappelijke
ontwikkclingen en door het !'cit dat het \\'oning'lanbod in klcine dorpen klein en duur is.
Tegclijkertijd vcstigen zich nwnsen van buitcn in de dorpen. Doordat niel1\Vkomcrs zich
soms lnindcr bctrokkcn \"()elcn bij het dorp \Vordt de sociale samenhang, die \'<1n
oudshcr hccllt is, kleineI'. D'll IlCel't uiteen!olwndc ge\"(llgcn, hijvoorbeeld voor de
mantc!zorg, die

(1)

het platte land in Dc Peel sterk ont\\'ikkcld is. Door de grociende

zorgbehmJte als ge\"(llg v<ln de vergrijzing en door de HTlninclerde socialc cohesie zal dc
lnantclzorg onder drllk komcn te st<l<ln.
Op de t\vecde plt1'ltS vergen voorzieningen cen sleeds groter dr<lagd'lk. In de dorpen In
Dc Peel zijn \'clc voorbee!dcn tc vinden van een verschraling van het
\·oor/.ieningenniH"H1. Om een voorziening tt' kunnen latcn bestaan is \'anuit economisch
oogl)unt bckcken een zekere omzct llodig. Mede

<1001'

het I)roccs qn schaa!H'rgroling

en reorganisatie komt de lat yoor inst<lndhouding steeds hoger tt' liggen. Da<lrbij is
sprake qn een sluipend proces: de ene na de <lndere \'oorziening sluit lwar c!cllren en
mcnSCI1 raken steeds mcer aange\Vezen 01> H)o17.leningen elders. Dat is voor,,! een
I)robleem voor Il1cnsen die nict (altij<l) OHT een auto beschikkell, zoals oudcren en
\Touwen in de thuissitllatic.
Op de derek I)laats komt het vcrcnigingsleH'll onder druk te staan. Aile dorpen lIit Dc
Peel hebben een sterk ontwikkeld verenigings!l'\"en.

[)c

inzit V,ll\ nijwilligers is er groot.

llet \"CrenigingslcH-'n wordt gczicn <lIs een belangl'ijkc k\\';llitcit
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\vordt het ook hier moeilijk om vrij\Yilligers tc vinden. Dat komt

\"001'

cen deel doordat

steeds tHeer menscn betaald werk hebben en jongeren voor andere organisatics keizen
dan de olldcren"

Vcrkeer en vervocr
lIuidi[/c siWaUc

(her hel 'llgClnecn is de fysiekc inl"rastructulir en de bereikbaarhcid van Noord-[~rabant
goe<1; dit geldt ook

\"001'

hel reconstrllctiegebied Dc Peel. \Vel treedt er met name

rondom Eindhoven (;\2) congcstie op; daarnaast loopt ook de /\67 regclmatig vast.
Verwaeht mag worden dat dit ook zijn \vcerslag hedt op de bercikba<lrheid van Dc Peel.
I--Iet regionale en het lokale wegennet zitten ook tegen de grenzen van hun cap<lcit:eit aan.
Door congcstiqxoblemcn op c!c rijks\vcgen, treedt slllipverkcer op c!cze \vegel) op.
,.[lItonomc OlltlFikkelil1[/

F:r lopen regionale ondcrzoeken naar mogelijkhcden yoor de oostclijke ontsluiting Y,ln
[jndhoven in rclatie met het Verkccrsplan Yan de Regioraacl. I--lien"oor is een
startnotitic-mi licuclfectrapportagc opgestclcl. 'vVat hetreft opcnhaar \"Cr\"C)(T is het
stre\"l~n gericht op een optimaal streeb-crvoer. Hiervoor wordt cen lange terrnijnvisic

ontwikkcld mell)articipatic \"an de inwoners van Brabant. Venier wordt er ge\\"erkt aan
een duurzaam \Tilig wegsysteem"

2.3

Huidige situatie en ontwikkelingen omgevingskwaliteit

Olngedngsk\\"aliteit is het samcnhangenclc systecm v<ln \Vater"", miliell-, natuur, en
lanclschapsk\\"aliteit. 100e gchruiksf"llncties

Vall

wonen, \verken (waarondcr lan<lbollw)

Cll

re<Te{;ren stellcn elk hun - soms tegcnstrijdige - eiscn aan de Olngcvingskwalitcit.
Omgckeerd hebben de gebrlliksf'uncties indocd op de omgevillgsk\\"aliteit. [n de
\"()lgcncle t)aragrafen worden de omgevillgsk,,"aliteitell bcschreyen.

2.3.1

Water en bodem

l-IlIiditJc siwotic

In hijlage S zijn kaarten opgenomen met de huiclige situatie van witter en bodem in het
rcconstrucliegebicd (kaart 4a, 4b ell 4c).
In de historische sitllatie bepaalde het \vater- en hodemsysteem de ont\vikkclingcn op
het gcbicd \"an \\"onell en lanclboll\Y" Door toctlcmende technische ontwikkelingcn zijn
gcbiedcn in gcbl'uik gCtlOlllen voor doeleindcn die v<lnuit het onderliggcnck natllurlijke
systecm tot dan toe !liet l1logelijk waren geweest. J\'lcn hceft zich vaak olwoldocnde
gcrealiseercl dM ingrepcn in het w<lter- ell bodclllsysteem soms Yel'gaall<k gevolgen
kunncn hebben, \vaardonr andere vormCll van grondgcbl'uik en de draagkracht van het
watcrsysteem prohlcmell ondcn"indcn. Inmiddcls heeft een kentering in het den ken
[)!<utsgc\"Cl\1c!en. De sarnenhang "der dingen" staat centraal, lncn hescft clat het watel'- en
bodclllsystcem gecll statisch gegeyen is, maar zclf" bctl'ekkclijk dynarnisch !<an reagcren"
Fen zc!fde hcscl" is in de afgelol>Cll jarcn ook gegroeid tell aanzien van de ge\"(llgen \"iln
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klilnatologischc ontwikkclingen voor watcrsystet11en (1) werclcl- en lokale schaal,
hij\'oorhedd in de vorm nn extra \Trdroging, \\'atel'{)verl,lst en o\'\;rstromingsge\",lar"
Het reconstrudiegebie<1ligt nagcnoeg gcheel binnen het strool11gcbied van de Aa"
Daarnaastliuucn
twee kleine delcn in het stroonwebied
Yan de Boycn·"Dot11111el en de
~
~
Benedcn-L)omnH:1. De om\'ang \"an de stroomgehieden hepcrkt zich nict tot hct
reconstructielJebied van L)c Peel , ook in de om!ilJ<rende
reconstructieuebieden he\"indcn
bb
~

~

zicl\ delen \"an het strool11gebied \"an de eerder gel10emde bcken/waterlolK'n. De
\\"atero\'\;r!ast in agrarisch ell stedelijk gebicd is in het \'\_'rlcden op grote schaal bestreden
door hd aan1cggen van intenSlcYC ont- en ahvatcringssyste111ell en beeknorlllalisatic"
llicrdoor wordt het water in een kOl'le tijd afgc\'oerd en ncelllt in natte tijden de kans
op w<lterovcrlast en oyerstromingen toe en ontstaan watertekorten en venlroging in
droge tijden.
In cell inflltratiegebicd \\"onlt de o\'crtoJlige neerslag niet al~~evoerd naar het
01)pen'lilkte\Yater, maar voedt de o\,\;rtolligc !leerslag hd cliepere grondwater"
Infiltratiegcbiulen beyil1clcn zich yaak tel' plaatse van dekl;andruggen. Dc belangrijkste
inflhratiegebicden liggcn ten zuid\\Tstcn yan [)cume, ten zuidoosten Yatl Helmond, ten
noorden Yan Milheeze en lilt1gs de zllichH;stelijke grcns Yan het reconstructiegebicd
In het reconstructiegehied he\"indcn de k\\'Clgebieden zich onder andere langs de Aa, de
Astellse A,l, de (;001'1001), de Vleutloop, de Deurnsc pecl, de Groote Peel, de
Kawcische loop, ten noordwcsten van Nllel1Cll en ten zlliden en oostell en zuiden

\',It)

Gcmerl.
[n ecn bvclgebie<! stroomt het grondwatcr, dat tel' pl'lat~(' van cen infiltratiegcbied het
dicpere gron<!\\"ater ge\'oed heef"t, vanuit de dicper pakketten omhoog. I--Iet op~tijgende
gronch\",1ter kan tot ilan het maaiveld reiken, in diepc greppcls llittre<!Cll or aileen de
beken, \\"aterlopetl or kana len berciken. Dc \\"ijze waal'op het gronch\"ater het oppen-lak
I)('reikt kan per seizocn vcrschillcn.
In het reconstrllctiegebied komcll lang~ Dc Peclrandbreuk kwclHTschijnscien \"001', (1)
om"Cl"\vachte, qak hoog ge1cgen plaatsel1 komel1 drassige en moerige gronden Hlor die
vaak kenmerkend zijn HlOt" de lagere nattc dden van beekdalen. Dit verschijnscl wonlt
\vijst genoemd" Tcr plaatsc is De Peclrandbrellk slecht "\\"aterdoorlatend", waardoor het
gronch\"'ltcr niet n;r<1cr kan strOlTlen en daarom \\"ordt 'lfgebogen naal' het ol)perdak"
Dit H;rschijnscl is lIniek in Nederland ell IlCeft grote gcohydrologische waanle. Teneinde
het kwclwater ar te voeren is de "ondoorlatendc" Peelrandbreuk (1) \"Cel plaatscn
cloorbroken" Hiercloor gaan de hierbo\'Cn beschn_'vell kenmcrkende eigcnschapl)(~n
verloren.
"rot nu toe is de grond- en 01)IKTdaktC\vaterstand meestal argestemd op de functies
wonen ell landboll\\". Hicrdoor trcedt \'crclroging in natuurgebieden op" In Dc Peel
bevinden zich .?S n;rdroogde natl1urgcbieden. GrolHlw'1teronttrckkingen hcbben
cveneens een HTdrogend crfect. Om \"erdroging yat) landbou\v en natuur tegcn te gaan
vindt in bet stroomgebied van de Aa grootschalige aall\'oer \"an \vater Yiln 'buiten' plaats.

Startnotitie de Peel.doc

18

Dit bctrcft ongc\"Ccr
30 lniljocn III l O[) jaarbasis. Hct water is afkomstig
uit de j\;la,lS ell
,
c
\\'or<1t
[)c
V,1I1

tl<1ngcvocrd V<Hluit Panhccl/J\tlaasbracht en v<lnuit Luik via de zuid··\Villemsvaart.

v('nkling vall het \"<1n "buitcn" aangcvocrdc \Vater "inell g!obaal pl<lats via het kanaal
Dcurtlc, de Zuic! .. \Villcllls\"aart, de Aa, het Undho\"l'llS kanaa!, het Pcclkanaal en het

\IVilhclminakanaal. [let \vater \yordt door middcl \'an circa 30 inlaatjJuntcn \Trdcr
vcrsprcid door !let rcconstl'ueticgcbicd.
Dc \valCraailn)Cl" vinclt met name in drogc pcriodcn plaats. Dc Jal1vocr van water in de
I,OHler is nict groot gcnocg om in drogc pcriodcn in de bchoef'tcn tc V0017icn. Hicrdool'

ontstaan bij I',owel Iandboll\\" als natuul' WJtcl'lckortcn.

Meek door \"oornoemde lweknormalisaties \yordt niet aileen het water te snc!
afgevoerd, ook zijn

1'.0

de kenll1crkcnde ecologische en landschappelijke eigenschappen

V,lll veel bcken verloren gegaan. In Dc Peel betreft dit onder andere de Snelk L.oOI), de
Eslwrcnloop, de Peclschc loop, de Astense !\a en de ,'-\a. Deze hekell dicnen hersteld te
\\·orden.

Dc relatief droge en van O(}rsl)l"ong schrale zandgrondcn zijn in het gebied in het
algemeen gcvoclig voor de uitspoeling van nitr,ut. De lager gelcgen landhoLlwgronden
zijn -vanwegc hun hogerc groll(hvaterstand .. gcvoclig voor de uitspoeling v<ln fosf<lat.
Veel van de gronden in het reconstructiegcbied l.ijn gevoelig voor uitspocling

\',Hl

bcstrijdingsmiddelen. Ter plaatse van zecr k\yetsbare grondwatenvinningell is dit een
belangrijk aandachtspunt.

;\Is gevolg van het overmatig gebruik van meststolTen (fosfaat en nitraat) en z\yare
ll1etalcn in v('evocr is de stoffenkringloop binnen !let ecosysteelll ernstig yerstoord. In
het gehelc reconstructiegebied oversc!lrijden de COllcentraties nitraat in !let grond- en
oppervlaktewater hel maxirnaal toclaatba,lr risico (M·ITZ). Dit geldt e"elleens voor de
concentraties fos[ut in !let oppen·laktewater. In de latHlboll\vgebieden zijn yen'oer en
kunstmcst nog slceels aanvoeqK)steli Y<ln I.ware J11Ctalen.
In toenemende mate \\'orden bestrijdingsmieldelen in hct gnHHh\'atcr aangetroffen. Door
llitspoeling van deze schadelijke stoffen \vonlt de multifllnctionaliteit van bo<letll en
water aangetast. Dit heeft

01' korte en lange tennijn gevolgen voor aile

grondgebruiksvormen. rvlct name de natllllr en de drinkwaten·oor/.iening zuBen het
meest <lgeren.
Voor het vcrbetercn van de waterkwaliteit is cen brollgcrichte aanpak het Illecst
clTectief. In het bUitetlgcbied bevinden zich in totaal ruin\ 3000 ongezuivcr<le lozingen.

AutOlJomc

onrlrikkdinH

Oll1dat met {wind I) Yan de bestaande overstt"Oll1ingsgehiedell nog nict aile wateroHTlast
\"oorkomcl1 kan worden, wordt \'oorzicn in aan\"ullcnele maatregclen als het !<Inger
v<lstholldetl ell infiltrcrcn vall het \vater, !neer bcrgingsgebiedcn en het vcrtrage!) van de
af\"oe1' via hct opperdaktewaters;'stecrn. Door de tempcratuurstijgillg zal ele rcgetl\"al
gfotere cxtrCll1etl \"ertonell, \\'aardoor de pickaf\"oercn grotcr worden. Door
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\'enlergaande HTstedelijking neemt het verhard 01)I)ervbkte toe. vVater dOlt hiel'op nit
leH.'rt ook een bijdrage a,ll1 ccn

hogen~

piekafvoer. Bij het trdTcn van genoemde

I11Jatl'egelen in bcstaande en nieuwc situaties moet daar dus ,11 :.-:oveel als mogclijk en
:.-:ilwol is rckening mee \vordcn geholldcn.
De hocH,'Clheid onttrokken gron<lwater voor indllstriecl gebl'uik en drinkwatcrbereiding
d'lalt. Dit is niet voldoende orn het llegatieH' crfect van grondwatenvinningen op de
grondwatcrstand cn

k\\"l~l

01) te hcffel1. IJaarnaast \\"ol'dt in de toekonlst eCll toename in

de \Taag na,ll' gl'ondwater venvacht door econornische- en be\·olkingsgl'oei.
Er :.-:ijn ell worden projectell opgestart om de HTdroging te bcstrijdcn. tvlcestal gaat !let
d,m om interne maatregeletl. Om de grondwaterstand te \"erhogen zijn echtcr ook
externe Inaatrcgelen llodig. Voor cell belangrijk <Icel in samenhang lnet de lnaatregelen
in het kader van vasthouden en bergen van w,lter tcgen wateroverlast. IJit wordt
bemoeilijkt doonlat die maatregc!ell bllitCll het natullrgebied tot gevolg hebben dat het
landgebruik dcels moet wordell afgestemd 01) een afncmende ontwateringsdicpte. Dc
\Tnlrogingsdoelstclling dat 400;{) van de verdroogde gcbieden in 20 I 0 hcrstcld mocten
zijn, \vordt niet gehaald omdat onder andere de grondvenvcrving stagneert. Droogte tel'
plaatse van landhollwgebiedell \vordt onder andere opgelost <Ioor waterconserveringsprojecten.
1)C Inaatregelcn die genomel1 \vorden om bcken te herstellen zijn vaak klcinschalig en

hebben cell bcperkt effect. Tencindc de beek te laten meJtldcren dient grond
aangekocht te worden. in veel gevallen is dit prob1cmatisch. Orn een becksyslcem goed
tc hcrstellen, dat betekent voldoende stromend en schoon water en ruimte voor

morfologische processen, <Iient een groter dec! van het strooll1gcbic<1 in ogel1SChOllW te
worden genomcn. Herstd op c!el.e schaal komt niet

\"<,Ill

de groncl.

Het maximaal tocla<1lbaar risico voor nitraat in het gron<hvatcr wordt op een aantal
plaatsen nid gchaald. Door de nog steeds locl1emende fosfaatvcr'l.adiging komt het
moment dat rosr~l<1l 'doorslaat' nJar het grondwatcr steeds dichterbij. Dit proccs \vorclt
vcrsncld door vCrJuttil1gsmaatl'egclcn.
Noord··Brabant blijft achter bij de rest vall Nederland inzake de reductic

qn

het gcbruik

van bestrijdingsmiddden. Dit komt vooral door de \"erschuiving naar intensicve tec!ten
in Inet nJIl1C de zandgcbieden. In deze teeltcn \vorden z\vaardcre bestl'ijdingsmiddclen
gcbruikt dan in de oorspronkelijkc teclten,

[)c

maximaal toclaatbarc concentratics

bestrijdingsmiddelcn in het oppervlaktcwater worden nog steeds overschl'eden.
Behalvc in het oppcrvlaktewatcr \\·orden bcstrijdillgsmiddclcn in toellelllendc mate in
het gron<l\vater aangetroffen. DaanlJast dringen de bestrijdingslnidclclen door naar het
diepere grond\vatcr. l--lierdoor \\·ord('11 de drink\vJtervoolTJdcn bcdreigd. Fchtn het
gew<1sbeschermingsbeleid \\'ordt steeds strenger en het
IIet maximaal toelaatbare risico voor

fosf~1at

1.<1!

dus steeds schoner worden.

in het opperdaktewater wordt op grotc

schaal overschredcn. De ecologische l10nnen die nodig zijn om de natte nJtuurdoelt)vcn
in stand te houden worden \Tij\vcl nergcns gehaald. Ook voor waterberging in
natuurgebiedcn is de w<1terkwaliteit te skcht, omdat het maximaal toclaatbaar risico
\'oor sti\.::stof op (Iiverse plaatsen wordt overschreden.
Door vern,lttingsmaatregelcn, nitraatuitspoeling en verzuring nernen de COllCentraties
Z\\·alT metalcn in het grond- ell oppervlaktcW<1lCl" verdeI' toe.
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Ook de industrie, riookH'Crstortcn en ongezuivcrde lozingen zorgen \'oor \'ervuiling
het \\·alcr.

L~chtcr

\'(Hl

doordat de ongczllivcrdc lozingcn aangeslotetl \vorden op een IBA

(Individllelc Bchandeling Af\"alwatcr) of het riool vermindert de negatieve invloed Yan
onge/,llh-crde lozingcn op de waterkwaliteit sterk. [harnaasl worclt het efllueHt \'an
rioo]walerzllivcringsinstall'lties steeds schclller en neellll het aantal riooloverstorten
\"('rdcr aL

2.3.2

Stank, ammoniak, stilte en duisternis

Stank
l1uidi,yc sit{/olic

In bijlage S is cen bart opgcnolllen Illet ell' hulelige situatie van stank in het
rcconstructiegebic<l (kaart Sa).
Fen inschatting van de loekolllstigc onwang van de veehouderij in Noord-Brabant (aantal
bcdrij\"(;n, aantal stub vee) en dus ook de stankovcrlasl van die bedrijveH is mOlllenteel
erg lastig.
In De Peel [werst in het algemeen een stcrke overlap tusscn stankcirkcls en woonkerncn_
Dit lwcld lijkt iets minder klemlllend rond Helmond en het gebicd tell tloord\\'cstcn
d,)arvan.
Problcmcn met stank en bcpcrking \-an ont\\"ikkclingsrnogclijkhcden van
vcehoudcrijbedrijvcn <lOCH zich naar \"(:rwachtlng voor ten opzichte van zowel
\yoonkcrnen als verspreidc \voonhehouwing (met name in het \vestclijke dec! \'an Dc

Peel, het oude cllltllllrl,1t1clschap).

()\"(~rigens is het natullrlijk zo dat voor wat betrcft

gcurovcrlast het a,Hlt,ll gchindcrden in ell' kerncn in absolute aanta!lcl1 wa<lrschijnlijk toch
hoger zal zijn dan de hinder hij individllelc woningen in het huitengcbicd. Dc grootstc
\vlnst' op het gebied Yal1 reductic \'an het aanta! stankgehinderden zal toch behaald
kUllnen wordell door verplaatsing van bedrij\"en roml de kernel1. In vcrgclijking met
andere recollstructicgebiedcn is de 'overlast' in de kernen echter rclatiefheperkt. De
rcsultaten van het 'fclefonisch Lccfbaarhcicls ()nderzoek Gemert··Bakcl zijn daarvall een
dui<lclijke i1lustratie mel als uitkomst dat circa 28% van de inWOllers stankgehindcrd is,
waarvan 13% ernstig gehinderd. Gege\"ens van het CBS laten zien dat de gcuroverlast in
Brabant gl"Oter is dan het landclijk gemiclclclcle, \vaarbij de (intcnsieve) reehoudcrij als
bclangrljkste hron wordt ervaren (geul' llil stallell, opslag, mcsttocdiening,
mesthcwerking), gcvolgd door de industrie. IZuim 16%) van <lIte Nederkll1clers zegl
regclmatig gehinderd te worden door st,wk. Dit pCI"Centtrge ligt in Noor<l~Brabant
cnigsl.ins hoger dan het landelijk gcmicldeldc: 17% (CBS 1999).

l!1I10lJOmC

ollflriHclin[}

Op basis van autonOllle ontwikkclingen zal het a,mtal vcehouderijbeclrijven in [)c Peel
afi1Cmcn. llet LEI komt in cen in 2000 uitgevoenlc studie tot een forse al'name van het
a,llltal vcehouderijbcdrijven in Dc Peel. Het is \'an belang om de ont\vikkelingsruimte
die daardoor \\"ordt gccrce;crd

\'001"

anderc beclrijvcn te bcnutten voor het oplosscn \"an

knclpuntcn binnen Dc Peel.
()l) grond van de gege\"(;l1s uit het Hestand Vcehoucierijbcdrij\"Cn !zan worden afgc!eid dat
nog 26% reductic \'an nlcst\'arkencenheelen (ll1\'c) kan plaatS\'indeli door oi1lschakeling
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naar emissic,lnne stallen. Dit betekent dat er in theorie HOg een redelijke reductic van de
sttlnkcmissic kan worden bercikt door het llemen van tedmische maatregelen. In de
praktijk wonlt deze 'winst 'vaak tcnietgedaan door het 'opvul1en'

Vim

de stankcirkcl

door !let !louden van meer clieren.
Dc gellroverlast richting kernen kan met een hoger percentage afnernen als bij de
bedrij!'sontwikkeling (bijvoorbeeld de ontwikkeling naar een cmissiearmc stal) sterk
rckening wordt gchouden met de locatie tell opzichte van de kernen. Dit betekent dat
niet altijd op de locatie van de Iwstaande st,l] geboll\\'d zou moeten worden, maar door
!lieu,,"e stalten

1'.0

yer mogelijk van geurge\"(wlige objectetl te ontwikkelen, mogelijk zelf

op ecn nieuw bouwblok venier van de kern.
Naar \'erwachting zullcn on<lanks de tec!lnische maatregclen (cle ont\yikkeling van
emissicarrne stallen) llOg forse knelpunten blijven besta,1tl tell opzichte van \\'oonkerncn
en vcrspreide \\'oonbeboll\ving, dit laatste met nJllle in het \yestelijke <leel van Dc Peel.
llet risico van normopndling bij !let toepassen van emissiearme stallcn en c!aarmee het
laten voortc!uren van knelsituaties blijl't een belangrijk aanc!achtspunt.

Ammoniak
lIuidi[/C sitl/otie

In bij!age S is een kaart opgenomen lnet de huidige situatic van amllloniak in !let
reconstructicgcbicd (kaart Sb).
Dc anunoniakemissie in Dc Peel bedraagt in totaliteit 4,7 kton (sitllatie 1999). Dc Peel
le\ocrt \'tTgeleken met andere reconstrllctiegcbieclen een relatief grotere bijdrage aan (Ie
ammoniakemissies. Binnell
\'001'

[k

Peel zorgt de varkensscctor (deesvarkens en zellgen)

de grootste ammoniakemissie. Bijna 7S% van ell' tota1c ammoniakcmissic in Dc

Peel komt vrij vanuit stallcn.
Dc anulloniakemissie in Dc Peel is plaatsclijk zecr hoog. L)it is rnet name het ge\'al in
een ring rond de plaatsen Gemert, Bakel, Del1rne, Liessel, Necdzant, Astcn en
Someren. Onk rond Mierlo is een conccntratie

Vall

ammoniakemissie te vinden.

l)e stikstol"elepositie is dcnnatc hoog dat op nagelloeg aile natllurgebieelen ele maximalc
hocV(~clheicl stikstof die

deze gcbicden zonder schade kllnncn verdragen (de hitische

dcpositicwaarde) wonlt ovcrschredcn (kaart Sc). Momentccl hehhen nagcnocg aile
natul1rgcbieden cen oversc!lrijding Yan deze kritischc depositie\vaarde.
/!uwl!ome ontll'ikkelilJ[J

In Dc Peel !zan met name in de intensie\"C' veeholldcrij nog een forsc reductic in de
amm(mi,lkemissie gcrealiseerd worden incliell aile stallen emissiearm zOl1clen ","orden
llitgevocrd. In de praktijk zal er bij de hOll\\" van emissieanne stallen ook vaak
bedrijl:'iontwikkeling plaatsvinclen, ,vaardoor de emissic\\'inst op ('(~n locatie tenict wordt
geclaan door het 0lwllllcn van de vcrgunde emissie met meer dieren. Dit is vooralsnog
aileen lnogeHjk door ovcrname van dierrcchten en van andere locaties. [)it Icidt clan
uitcraanl op die locaties tot afname vall dieren en emissie.
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I-let Rijk Y(.'rwacht dat landelijk gezien door il1\'Oering van de AMvB Huisn:sting, MINAS
en door de opkoopregelingen de realisatie van het lamlelijke etnissicplafond

\"(111

[23

kton gerealiseenl kan WOrdell. In F:uropees verbancl is een resultaatsvelvlichting voor
dezc ! 23 kton afgesprokcn H)or Nederland. Voor Brabant is met een emissie van 18
ktol1 al1lmoniak gcrekend, <lit komt overeen met de afspraken in het pakt yan
Brakkenstein en het Nationaal Milieuheleidsplan 4- (NMP4). IJe vcrdeling van de
ell1issies is daarbij gehaseerd op de hllidige nTdeling

\"all

vee OY(::!" de [}rovincle.

Dc 18 kton n)()r Br,lhant is gebaseerd 0[> de nationalc inSp'111l1ingsverplichting (N MP4-)
\';:In 100 kton (waarv,ln 93 kton llit de landbollw). Dc verwachting

'IS

dat met het hllidige

gcneriekc bekid deze inspallningsverplichting niet wordt gcrealiseerd.
Door het RIVM is een studic llitgevoerd naar de dfecten \-an toekomstig
arlHnoniakbcleid. Dc RIVM-studic ging uit van verdergaancJc maatregclen dan
uitcindelijk weltelijk in het bekid zijn vastgelcgd. lIit de studie blijkt dat de nnissie in
Dc Peel onder dezc aannamen daalt van 6,2 naar 2,7 kton ammoniak in 2010, Dit leielt
tot een forse afname van de overschrijding van het kritische stikstofdepositieniveau op de
lhltullrgebieden. Iksoncl;:tnks vindt op bijna aIle natuurgebicdell nog steeds een
overschrijding l}!aats v,m het kritische stikstofdepositieni\"Call.
De RIVM"studie brcngt ook het effect van hcrn;rdeling van emissics in bccld: bij
optill1alisatie van de herverdcling \"an emissies (onder andere door het n;rpla,ltsen van
bcdrijvcn) kall het arcaa! bcschenn<le natullr (natllllr \\"aarvan de kritische
dcpositicwaarde niet wordt o\'erschre\"en) in Br,lbant in 20 [0 toenemcn \'an 6(;10 11aar

18%.

Stilte en Duisternis
l1uidige siluotie

Vcrkcel', bedrijfsmatige ,lCtiviteiten en intensieve rccrcatie (zoals bij\'oorbeeld
crossrnotoren) zijn de bc!angrijkste veroorzakers van geluid in het bUitcngebied" In Dc
Pcelliggen 7 stiltegebieden, namelijk, Strabrcchtsc I-icicle, De Pan, Stippclberg, Groote
Peel, De Heitrak, Dellrnse Peel en de Bull. In de Provincia!c Miliell\'erordening is als
llitgangspunt genomen dZlt in stiltegcbicdcn de natuurlijke gcllliden niet l1logcn wordell
\'t'l"stoord door mel1selijkc activiteiten. l)e stiltcgcbie<Jcn vormcn in de praktijk nict of
n;:lll\\"Clijks een belcmmcring \'oor de agrarische sector. Dc op\'atting is namelijk dat
agrarische activiteiten, ell dlls ook het gclllid dat daarl1lec gcpaard g,lat, als
"gebiedscigen" wordell he.schollwd.
In het bUitengebied zijn assimilatiebclichting in de glastllinbollw, \'erlichting langs
infrastructllur en llitstraling vanllit het stcdelijk gebiccl (onder andere sportvcldcn)
bclangrijke bronnen van lichtYerstoring. Vonr assil11ilatiehelichting in de glastuinbouw is
hct Yerplicht om de gcn;l af tc schermen en een "donkcr" periode in tc stcllen .
...lutOlJomc olltll'iHcfitlH

Startnotitie de Pee!.doc

23

Door een stijgcnde \yc!vaart in comhinatie met cell hoge oplcidingsnivcau en dc
beschikbaarheid oyer meer \Tije tijd neemt <Ie hehoerte aan recreatieyormcn dic
voor/.ien in het ervaren van rust, stiltc en <ll1isternis toe. Daar lcgenovcr staat dal <Ie
economische groci zal blijvcn loencmen en claanncc ook <Ie mogclijkc aanlasting van
stilte en <ll1isternis door cen tocllemenclc l11obiliteit. Daarnaast I.al naar venvachting de
hehocfte aan assimilatiebelichting in de glastuinhou\v toenemen.
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2.3.3

Natuur

f-Iuidigc Silwuic

In bijlagc S zijn kaartcn 0pgct)otllcn met de huidigc situatic van natulIl" ill het
rccol1strueticgcbicd (kaarl 6<1

ell

6b).

In het rcconstructicgcbicd IJc Pcclligt cen aanta! natuurkcrngcbicdcn. Mark'lnt in Dc
Peel Zijll het Nationaal Park Dc Groote Peel en de Dcurtlsc Peel. Met dci'.c gcbicdcn
11l'cf't Dc Peel twcc grotc natullrgcbicdcn. Def.e twcc gcbicdcn :t.ijn o\"{~rblijrselcn vall

cen ('norm hoogH'cngcbicd dal ooit 30.000 ha bcslocg. Dc Groote Peel, cen rcstant \'an
het grotc hoog\'ccngcbic<ll is tot cen bcpaaldc diC[}tc algcgnwcn voor de \,"inning van

turf, maar vcn'olgcns nid ont\vatcrcl. Hicrdoor is cen ongcrcpt natuurgcbicd
ovcrgcblcvcll met grotc watcrplasscn, hcicJc\'cldcn en vlaktcn met Pijpcnstrooljc en
l,andrl1ggell, Het vochtige karakter en de rust nd<en het gebiecl aantrekkelijk voor
dierell, De Groote Pee! is een

\',111

de nlgclrijkste gebicden van West-Europa, In de

DClll'IlSe Peel is de landbouw \vel in beperkte mate op gang gekomen, I-lierdoor is een
mozaYek \'an moeras, bos> heide, akkers ell grasbnd ontstaan, Dc [)cllrnse Peel en de
Mariapccl grocien aan elbar en sluiten aim bij de Groote Peel waarmee een l1itgestrckt
\\'Ctland is ontstailn. Andere natllurkcrngebiedell in bet gebied zijn de Strabrcchtse en
I..ieropse Heide, ten oosten v,m Eindhon:n, een gebied met llitgestrckte heidevclden: het
vonnt het grootste aaneengesloten hcidegebied in Noord-Brabant. Dc Strabrechtse en
Lieropsc Heide die voor het grootstc dec! in bel reconstructiegebicd Boven Domt11c!
ligt, is cen zeer ahvisse!cnd reservaat met stllil>'and> strllik.- en dopheidevclden en naUe
stllkken met vcnnen. Fen derde natllurkerngehicd is het l<lndgoed Stippclberg, aangc!cgd

01' de n)ortnaligc hcide dat bestaat uit bossen en heideterreinen.
Naast deze grote natulll'kerngebieden liggen in De Peel

\TIc

andere natllllrgebicden, [:en

pilar grotere zijn: de Brollwhllissche Ilcide, het Vrcsselsche hos en het bos bij StiphOlll.
Icder gebicd bezit zijn eigcn \vaarclc voor de natuur: \'an b\'(~lverschijnselen tot n>ehtigc
en droge hcide en graslanden, van droge vocdselarme tot natte Hwdsclrijke bossen en
1l1OC1"asbossctl, met Hmr elk een cigen functic voor flora en ruma.
Dc rllggengraat van het Brabantse natuurbeleid vastgelegcl in het Streekplan (2002)
\\'or<lt gevorrnd door de Groene Hoofcbtructuur (GI-IS). Dc Groene Hoofdstruclullr
bcst,lat uit de categorici5n GHS-natuur, C;l-IS-landboll\\' en AI-IS .. landschap (waarbij AI--IS
staat voor agl'arische hoofdstruC'tuur). Dcze categori6:n zijn verdeI' opgcdceld. De GHSnatuur hestaat llit natullrp,1tocls, de heslaanclc bos en natllurgehiedcn en de
vcrhindingszoncs, Dit is de zogenaall1de Ecologische Hoofdstrllctuur (U--IS).
De Pee! bevat circa IS,OOO ha FHS'.gcbied. Nililr ver\\'achting moet ll1Jximaal 3100 ha
nog venvorn'll worden. In De I'ee! dient 179 km verbindingzone tc \vorden
gcrealisecrcl. Fen dcc! van de \'Crbindingszones is (gemiddeld) 10 rncter breed, de rest is
25 meter breed,
In Noord-Brahant is 10.000 ha behcersgebied aangC\\T'l.Cn, Dit zijll landbouwgebiedcn
\Vaal' agrari<_;rs een beheersovereenkoll1st af kunnen sluiten voor cen natllurlijk !leheer,
\\'aarbij ze een \"Crgoeding ontVtlllgen tel' cornpensiltie \'an hun inkomstcnderving, Voor
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28%1 i~ een be~chikking afgegeyen. Fen gespccifkcerd percentage yoor Dc Peel is
momenteel nid beschikhaar.
[en nieuw onderclcel in het proyinciaal natul.lrbekid I'.ijn <Ie regionale natuur·, en
Ian<lschapscenhe<lcn (RLNF's). !)it zijn grotc cenheclen, bestaandc uit natl.lurgebieden,
Iandschappelijk \yaarde\'olle gebiedcn en landbouwgehicden, die
goede rnogclijkhedel1 bieden

\'001'

een

1'.0

<1001'

hun onwang

natuurlijk mogelijke ontwikkcling en daarmce

duurzaam herstcl en beholld van soorten. Ook hcbhen H.NLE's tot doc!
landschaps\\'aardcn en cultuurhistorische \vaankn te beholl<lcll en te n:rsterken. In Dc
Peel be\'inden zich :3 regionak natuur- en landschapsecnheden namclijk de Stippelberg,
Kcmpische be ken en De Peelyenen.
Ook een nicuw onderdecl zijn de zogcnoemclc 'robllllstc vcrbindingcn'. In het
rcconstrllctiegebied Dc Peel gaat het om de robliliste vcrbinding tllsscn de Stil)pclberg
en Dc Pceh-cnen.
Het natllllrbcleid hesteedt extra aan<lacht aan soortcn \vaar\'oor herstel en lIitbreiding
van natuur·· en bosgebiedel1 niet voldocndc is. Dczc soorten zijn yoor hun voortbesta,l!1
in veel ge\'allen (meek) afhankclijk van het agrarisch cllltllllriandschap binnen en hlliten
de ecologischc hoofdstructlllll'. Dc ledgebieden hcbben vaak een \vettelijk beschcrmde
status op basis van de Vogclrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Natllllrbcschcrmings\\"Ct.
Onder de Hahitatrichtlijn vallen de gcbieden Dc Groote Peel, Maria . en Deurnse Peel
cn de Strabrcchtscheide en Bcuven.
Venier wordt in het pro\'incialc bcleid aandacht geschonken aan specifieke soortcn. In
De Peel gaal het eLm onder andere om de I.hs en diverse vlindersoorten.
De natllllr in het reconstrllcticgcbiecl staat onder grotc druk. Landboll\V, natuur, stad en
inf"rastrllctllur komcn in elbars nabijhcid voor en zijn sterk met elbar vcrweven. Het
gcbied kent cen hoge milieubelasting v,m \Vater, lucht en bodem cn is sterk vcrsnippcrcl.
Een probleem is de \'oortgaande versnippering en verstoring van hel landelijk gebied
door uitbreiding van stcdelijk gebicd en aanleg \'an infrastrllctuur. Bcstaandc \V('get! die
knclpunlen vormcn zijn onder andere de /\67 en de provinciale wegen, zoals de
Middcnpeelwcg, Zllid- vVillcmsvaart en het vVilhclminak.anaal. Verdcr zijn CT nog tal van
prirnaire en secundairc en tertiaire \vegen die voor \"CTsnippering zorgel1. Van grotc
indoed ook zijn de door dc sectoralc ingrepen in de \\"aterhuishouding veroorzaakte
verclroging en beekdcgcneratics.

/!utOlJomc ontlrihl.:.cling

[-let \yonlt lastig om de FI--IS gerealisecrd tc hebbcn in 20! 8, laat staan in 2010. Inclicn
de aankopen het/,clrde tempo blij"en volgen als de jaren hiervoor, wordt de doclstclling
niet gehaalcl. Zo i~ de kans minimaal dat de l)"siekc condities \'oor het beschermel1 en
hcrstellen van (watcralhankelijkc) natuurdoeltypen zullen \von!cn gen'alisecrd.
Hienoor client cen actie\'er aankoopbeleid te worden gevoerd. Geziell de snclhcicl
\\"aar1)1eer projecten worden uitge\"()crd is <Ie verwachting dat de \"Crbinclingszones nict
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gerealisecnl I':ijn in 2018, en ook niet in 20[2. De \vaterschappen liggen op schema met
het a'lnlcggen \"an \"l:rbindingsl':ones met een breedte \'all 10 Incter. Lk gerneelltcn liggcn
achter op schema en !Zijks\Vaterstaat ligt 01' schema. Ook het herstel Villl \Trdroging van
natllllrgcbieden \Treist groct aandacht.
Ron<1om de Strabrechtse heidc en de Stippclbcrg \\"orden l}rojcctmatig
ontsnil)peringsmaatregelen llitge\"ocrd.
De ZLT"O \vil in de nabije toekomst cell steeds actie\"lTC 1'01 gaall \"Crvullen als het g,lat
mll agrarisch natuurbeheer in het bndelijk gebied. Dc samell\\"Crking mct andere

partijell '/oals gemeenten en Brab,mts Landschap zal toetlemen. Er komcn ook meer
lniddelcll beschikb-aar. Dc \Tnvachting is dan ook dat er meer agrarii.;rs aan <lgrarisch
n<ltllllrbchccr mee zllllcn doen.

2.3.4

Landschap en cultuurhistorie

!-1uidige siwa[ic

In bijlage S is een bart opgellomen met de huidige sitllatic vall landsch<lp en
cultuurhistorie in het reconstructiegebicd (bart 7).
Dc ondergrond \'an het landschap van Dc Peel is gevormd onder invlocd van
be\Vegingen in de aardkorst (geologic) en verdeI' bc\Verkt via klimaat en erosie
(geomorfologie). in hoofdlijnen bestaat Brabant uit een lager gclegen dcd; de Centrale
Slenk, bcgrellsd door de t\vee hoger gclcgcn plateaus Dc Peclhorst en het Kcmpisch
Plateau. De Peclligt voor een dcel in de Centrale Slenk en voor een cicci 0[>

[)c

Peelhorst. Op de grens tussen de hong .. en laaggclegen gebieden zijn door de
be\Vcgingen vall de aardkorst brellkcn ontstaan. De brellklijn langs de westkant Yan De
Peelhorst is iJc Peelrandbreuk.
In de beide laatstc IJstijdetl is O\"l'r de ondergrond cen dikke laag zan<1 algczet. Dcze
zandaFl-ctting wordt dekzand genocmd. Daarbij zijn onder wissclcndc lokale en
windomstandigheden <Ie yele oncffenhcclcn in het terJ'Cin, mals dckzandruggen en
dekzandvlakten ontstaan. Fen van de grole dekzandruggen is de Midden Brabantsc
Dekzandrllg (bij I-loge Mienle, Son, i\!lariahollt en Bocrdonk). Deze dckzandrllg !cid<le
plaatselijk tot verstoppingen in het hcekdal en stroom,"er!cggingen. De beek de Aa buigt
onder llwloed van dei".e dekzandrug af naar het noordoosten.
'fen I':uidcn van de lijn I-Icllllond-Eindhoven lag tijdens het Holoceen nog een barricre
met een stagncrende werking op de heken. Langs de Aa ontslonden in die lijd
uitgestrekte gebieden heclekt met Holoceen becklcelll doordat due gebicden
overstroolllden in pcriodcn van grote \yaLcrafvoer.
Dc Aa met zijn zijlopcn, zoals de Oude Aa, Astensc Aa, Meeryenschc Loop, Stcrkclsche
Aa IlCeft zich ingesnedcn in de ondergrond. Zc stromen van het Kempisch Plateau naar
de lager gelegen Centrale Slenk; eenmaal in de Centrale Slenk \'crenlgen de zijlopen i".ich
lot de Aa die \'ervolgcns in noonhyestclijkc richUng aL'itroomt.
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Dc Peelhorst is een door bodell1beweging opgC\vorpen gehied: cell hooggelcgen dakte
die is afgesloten aan de ondcrzijde met cen ondoorlatende lcemlaag. Op dezc vlakte
hecrt zieh hoogvcen ontwikkcld, doordat het \yater niet kon worden algevoerd. Dc
Pedhorst is te\'(;ns een watcrseheiding tUSSCll de Lill1burgse en de Brabantsc bcken.
Van ouclsher hehbcn de lllcnsen I',ieh gevestigd op de ovcrgang van hogcn:, clrogere
(dekzandruggen) naar lagerc, natterc gronden (hcckdalen).
Rond de nederzetlillgen lagen de akkers (essen). Op de lagere gronden, in de beekdalen
wcrd het vee geweid. Aan het eind van de middeleeLlwcn bemesten ze de akkers met
hcidq)laggen, die eerst als ondergrond ha<lden gediend in de stallen; het potstalsysteem.
De heideplaggen werden gestokell op ele nahijge1cgen heidevelden. Op den duur
ontstondcn stuifduinen door ontbossing en afplaggen. Deze stuifduinen werden later
hel'bebost om \Trstui\'ingsgeva,lr tegell te gaan. Dc oude esdorpen en stadjes, zoals
Hehnond, Rixtel en Bakelliggen dan ook aan de randen van de beckdalen. flier zijn ook
de ll1eeste cultuurhistorische en archeologische waarden tc vinden.
Door onder andere de uitvindinu van de kl1nstmcst half 19" eellW konden de

"

heidcgrondcn (\voeste gronclcn) \\'ordel1 ontgonnell. In Dc Peel zijn op dezc wijze ell'
omgeving van Somcrcn, Astcn ell Bocrclonk in eultllur gebrachl. De gebiedell hebbcn
vaak een reehthoekig vcrkavelingspatroon. Vaak ook grijpen de ollde esse1l\Trkaveling
en de niel1we hcideontginning in elbar.
Dc aanlcg van kanalcn hecrt de h,Hlclel in Brabant doell opbloeien. [)e Zuid- \Vi!lemsvaart
is in 1822 gegravcn en loopt van de Maas bij Maasbracht in Limburg naar Den Bosch, via
vVeert en Hc1monel. I-let vVilhclminakanaal (ongeyecr 1920) loopt \-an de ZuidvVillcmsvaart boy en Helmond naal' de i\!laas Bij l\aamsdonkveer, via lkst, 'filburg en
Oostel'hout. I--Iet Eindhovenskanaal loopt van de Zuid- vVillemsvaart beneden Hclmond
naar Eindhoven.
Tot het eind vall de [9" eeu\\' lag in De Peel een uitgestrekt moerassig hoogveengebie<1.
Daarna is men met de ontginning bcgonnen; eerst \yerel het gebiecl ont\vaterd door het
graven \'an Yaarten en kanalcn, zoals de I!clenavaart en het Gricndtveenkanaal. Het veen
\\"erd ,1tgcgraven tot de zandondergron<1 en de turf \yere! daarna afgcvoenl via hct kanaal.
In 18S3 startten de gebroeders van de Griendt de eerslc inc!JJstric;lc yeenderij op
Brab,mts grondgcbied: de Maatschappij Helcn,ween werel gestieht en het <1orp
Ildenayeen \Yerel gebou\Yd. Latcr werden ook andere \Tenderijen begonnen en wenl
het Kanaal van Deume en hel i\stensch Peelkanaal gcgraven.
I--let Peelkanaal en het i\neidingskanaal wcrden aangdegd voor militaire inundatic en
zijn een onderdcel van Dc Peel.. Raamstclling.
IIel rceonstructiegehicel Dc Peel \\'()rdt dan ook gekcnmerkt door de a!'\yisseling tl1ssen
grote aanecngcslotcn bossen en heidcvelden, lange en relatief'hrede beekdalen,
kleinschaligc, hcsloten cultuurlandschappen en vee I jongc, rationcel \'Crkavelde
hcideontginningen met een meer open karakter. De oude occllpalie~assen op de randcn
\'an de beekdalen, \vegbq)!antingcn en hossen bepalen de O[)bOllW van het landschap. Dc
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oude ontginningen van het dckzand zijn door rllilverkaveling soms moeilijk te
hcrkennen. 11et landschap \'an de hoognTnontginningen en de jonge ontgilUlingen van
het deb.and verschillen visllecl weinig vall clkaar.
Dc Cultuurhistorische \Naardcnkaart \"an de provincic Noorcl·Brabant bcvat een
uitgcbreidc illn~ntarisatic van de helangrijkc ClIltuurhistorischc en archeologischc
waarden in het gehied.
/Iutollomc ontll"iH:.c1ing

Dc kwalitcit van het landschap staat onder drllk van ('en slllipende nivellering en
vcrvlakking. Dit lwtekent dat verschillcnde landschappcn en gcbicdsdclell stecds rncer
op clkaar gaan lijken als gevolg \'an ruimtclijke ontwikkelingcn zoals verstedelijking en
schaalvcrgroting in de landholl\Y. Dc aan\\"Czighcid \'an <lynamick vanuit vcrschillcndc
grondgebrlliknll"lncn Ieidt zO\vel tot nivellcring van hestaande waardevollc landschappcn
als tot ll10gelijkheden om nieuwe landschappell te crec;ren. Sommige futlcties eisen meer
ruimtc, hijvoorbeeld door de toegenomcn wclvaart en mobiliteit: verstedclijking,
infrastrllctullr, recreatic, natllUl". J'vlaar ook de oude fundies, zoals waterbchccr ell
landbou\\", verandcren. Voor de toekolllst ligt er een ont\verpopgave om het landsch<lp
Z(l

vonll te geven dat idcntiteit en variatie \"Crsterkt worden, terwijl olll\vikkclings ..

ruill1te \"()()r de funetics bucboden wordt.
Ilet rijk gecft ook extra aandacht en extra geld voor \'ersterking van de 'grocnblall\\"e
dooradering'. DCl:e moct zenvel nat lillI', rccrcatie, cultuurhi~toric als waterbchecr
<Iicnen en tegclijk de beelclkwalitcit \'an het landschap vcrhogen.
Er komt cell grocnc impuls voor de grotc steden door het project grocn in en om de
stad. In Dc Peel gaat het dan om Helmond. Er zal een uitbrciding l)laatsvindcn Vall het
grocnbclcid tot in de st<ld en cen intensivcring
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3

Doelen

In <lit hoofclsluk zijn de cloclcn \"an de rcconstruetic bcschIT\'cn. Paragr,uf 3. [ gccft de
hoofdlijncn van de doclcn die het rijk hantccl"t \'oor de l'('constructic, zoals \vccrgcgc\'cn

in de Rcconstnlctlc\vct conccntraticgcbicdcn en in het rijkstoctsingskadcr
rcconstructicpl<lnncn. (n paragraaf 3.2 \\'onlt de opgavc voor de rcconstructiccommissic

gcschctst, \vccrgcgc\'cn in algcl1lcnc doclcn, cloclcll voor de sociaal-cconomischc
vitalitcit en cloclcn

\'001'

de omgc\'ingskwalitcil.

In bijlagc 4 zijn zecr concrete cloclcn gcforB1ulccnl als basis \'oor het bcoonlclingskadcr
clal client voor <Ie crrcctbc[hl1ing.

3.1

Doelen vanuit de reconstructiewet en het rijkstoetsingskader

In de artikclcn L~ en S

\',111

de rcconstructic\\"ct conccntraticgcbicdcn staan de \"()lgcndc

doelcn:
"Ter hCForc{ering Fall cell goede ruimtc!ij!::.c StJ"uc(uur

!"elf)

de collcentraticgebicden, in het hij;;ondcr

met betrek!::'illg tot {andhoUlf, !WWllr, hos, {alldsclwp, recreatie, waler, milieu en il?fi"astrucwur,
ofsmcdc ter l-crbctering

Fall

cell flocd lI"()otJ-, lFed:- en

fe~Jklimoat ell Fall

de cconomische Sfructllur,

Findt ill dac gebiedell ccn rccollstrucfic plOOfS op 8rolld rail dc;;c IFet. Dc recollstrucrie omF(/[ de
flecoiirdineenle ell /]eiiJtegreerde l"i>orbereiding, Fasfstef!illfl en uitrocrirltJ ron 1J){l(ltregelell ell
l·oor/.ienin8en, !FaafOllder il1 ieder geral l11aatre[Jclcn en Foor;,-:ienill,gen:
o.

ler Ferheterill,(j

b.

ter lwhetcring Fall de kwaJiteit rail naWllr en landschap; en

c.

tcr Iwbetcring

HI/1

de ruimtelij!::.e structuur lell behoeFe ran de landbomF, mcde tellcinde de

l"cterilJaire risico's FOOf/T/oeiend uit cell IlO[Je Feedichtheid te rcrminderen;

rOil

de kwalircit

nll1

milieu ell

Irate/". "

I-let rijk \Taagt aan ele provincics om het reconstrllcticplan aan de hand van het
toetsingskader tc onderboll\ven en te verant\voordcll. Aile plan\"CI-cistcn uit de
Reconstructie\Vet en de Rijksllitgangspuntcnnota (IZUN) zijn harde voon\·aardcn. I-let
rijk zal daarop elus toctscn. vVaar mogclijk moetcn doclen in afrekcnbarc cel1hcdcl1 zijn
uitgcdrllkt. I--Iet rijk zal niet aileen beoordelcn op alzonderlijke doelen, lnaar ook

Or)

de

mate v<ln integraliteit.
In de praktijk btl het

1.0

zijn dat de doclstclling

\'001'

Dc Peel (decls) gerealisecnl \\"(lrdt

ill cen andere rcconstrllctieregio (en vicc \'ersa). In elk MER wIlen deze

grcnsovel'schrijdende dTceten steeds al)art venneld worden. Ten~ns zullen de
conseqllentics \"(lor de o\'crkoepclendc (Brabant-brede) doclstcllingcn wordell
aangcgc\'cn.
Ondcrstaand kader gceft een beknopte samcn\'atting vall het o\'erzicht van rijksdoelcn
die betrokkcn zuBen worden bij de toctsing van het reconstructieplan. Roell' clraad bij de

Startnotitie de Peel.doc

31

toetsing zill zijn het bijdragcn ,1<\n het realisercn van de cloelell, intcgralitcit en fin,1tKiccl
bcslag.

Ruimtclijk
•

Cll

vctcrill<1il':

t\angel'cll rilll intcgrille /,onering: 1,11HlllOtlIrOlllll'ikkelingsgehie(1cn, rCrll'cl'ingsgellicdvn,
ext"llsi\'l>ringsgebiedcn ell l'arkcl1SITijc zOlles. Bijlagc 2 gccrt tTn \'crkl<lring \ <In dc/c Ill'grippcn.

•
•

i\!stemming I',lll dv/c /olles met de ZOIWS ill a"llgITllzellde recollstrllctiegchicdcll.
Ih'kclling houden md de rijbnota's 0)1 hel gebicd lall ruimlelijkc ol"(lcning, I\'atcr, milieu,
cliltuurhist()ric, lamlschilll en n'ltuur.

LillldhOll'Y:
•

i\angcl"en lI'elke l<lI1dhoUII' zich 11',l,lr d u urza,llll (mcdc in rC!<ltic tot Iwt \"'ltcr" ,'II !JOdClllSYSttTITl) bll
ol\tll'ikkclcn. lJaarbij \\'ordt olldcl"sdwid gema"kl in blldbollll'Olll\\'ikkclingsgcbicd, l'l'l"IITI'illgSgcbicd
('11 extensiITringsgebic(l.

•

i\,mgcl'cll Illilatn:gckn omgn'ingsklnliteit, hcrcikell l'xtensi\'l'ring ill km.'tshare gcbicden in 10 IO.

•

t\angcITll I'an gchicdcn clllllaalregekn in het bdcr \',111 de cXlellsi\'tTillg Ilwlk\'tThoudcrij,

•

In st,md houdell I',m de lwreikte grolldgebolldcnlwid op ],mge tcrmijll zeker stclkn.

•

A<lllgcl'ell 11,1<lr de exlcrnc produclicomslalldighcdcll I'oor dUUl"/<llllC lilndhotll\" nlOt'tCIl \\'ordcll
<li111gepasl,

•

A,mgcn'o 11',1,lr en op \\'clke Ilijr:c I'cstigingsloc,ltit-s 1',111 illlcllslcn' ITchoudcrij I.ijn le re,11iseren,

•

[Il\tilling 1ll'!leersltllH:tit, \',111 de bndbotlll" I'oor het h1ndclijk gcbicd Cll iHldcrc groene dicmten.

•

Stilllukren hiologische landhotlll" in re[alie tot de landelijkc doelstdling 10'% I',lll de o[lpcrdakk in

•

A,mgClen hehotJlv a"n hcrinrichlillg ten behm'IT I',m produclicolllst.'lHliglll'dcn I'()or de l<lndhot!lI'.

2010.

Dlllll'Z<1IllC \'crbctcl'illg ccollomischc strllctlillr:
•

A,md,l("hl I'(jor het ontll'ikkden

Oil

\ITrkgelcgenheid in de Lllldhollll' en nn grocllc dicnskll door

l<llldll(JlI\\·bc(II'ijw'll.
•

Ontwikkekn

Oil

toeristisch 1"l'(Tcatic\T bcdrijl'igheid.

•

Vestiging 1',11\ nit-mIT I'Ol"llwn 1"1Il1ll'drij\'iglwid ill <'gr"risdw gehou\\'cn.

•

Olltll'ikkc!cn y,lIl altcrn<lticl"c I'Orlllcn 1',lIl clwrgicopl\"ekking, grocne stroOlll,

Rccl'catic {'ll tocdslllc:
•

[{c,llisel"cn locg'lIlkclijkhcid ell <l<llltrckkdijkhcid 1',\l1 hel 1.11l(Lschap I'oor rccre<llie cn tocrisnw.

•

Ill/iehl ill t1itbrcidingslllogelijklwdcn Cll s,lI1cringsnoodl.aak 1',Hl lwst'l<lIlde I'tThlijl:srccrc<ltic in groclle
C(lllt(lurgchic(!cn.

•

Bijdrilgen ,1,11\ grocn cn bbu\\ in ('n Olll de ,stad.

\VOOIl-, \\"crk- ell Icdklimililt:
•

Bijdragcll <1,1I1eCIl gocd WOOI1 , IITrk- en kelldim<l<lt, ondn "nden' .'iOci'lk co!lcsic, cullurc!e idcnlilcil,
lWlrokkenlwid I"all hurgers bij de olltll'ikkeling I'<llllwliandelijk gcbied,
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Water:
•

\V,ltersysleellllll'lladcring, II'Mer YilSlhouden en bergen, n,lluudijkcre ,\fnwr.

•

Vernliling grond" ell oppcn11ktcII'atcr rcducerCIl tot cen a,1I\1-,1<lrdb,1,lr nin:au.

•

!\,mgcl'cn gellTmt grond .. cn oppcl"I'bktcll',llcl"l"cgilllc, reductic H'rdl"ogillg.

•

Locatickcuze 1',1Il functics die \',111 in\"locd t:ijll op cn 'l!hanb:lijk t:ijll I',m hVl \\',llcrsystcclH.

•

Tcrugdringcll tot llul \',lll ongczuh'lTdc lozingcn Cll riooloHTstortcn,

•

1k 1I',l1cl"toc\s is \'illl t0L'l)<ls.~illg op lwt n:conslructieplall,

Milieu:
•

Vcrlllilldcrillg dcpositie 1'.111 ,IIllIl\Olliak up de [l-IS, I'rioritL'it bij grotl' 1l,1l1lurbTJlell.

•

VCl"lnindercll I'MI het ,1,1I1t,ll ol'erhelastc st,mkgenwlige ohjecten,

•

A<lllgcn:11 op lI'elk e lI'ijzc

•

Integralc ampak I',m de I'cnlrogings-, stikstof, en fos!;latproh1cm,ltiek rOl\d de l1<ltllurke l"llCIl (25011l-

UI

'Ill wdk e Ill,lte ill de hc"iny[oding 1,\11 lltt 0PlW]"\'!<lktclI'<ltcr de

,

b\<llitcitsdoclstdlintlcll I'oor N en P.

zones).

Nallillr:
•

I~e,lliserell

1',11\ dt, tOl<lk 0l)perdaktt, \',111 de LHS ill 2018 en 1',111 d c gCII'cmtc 1l,1lllurkll'aliteit op dezl'

opperdaktc [lIS in 2020.
•

Realisen,'n rohuuste I'l'rbindingen \'tlltooid ill 2020,

•

[lIS en rohuuste n:rhindingell \'l'l"<1nke rCll ill I"uimtclijk hcleid,

•

!\dccluaat lwsdWl"lllCll 1',111 bedreigdc soortcn (op hasis 1',Hl rodc lijstell) Cll lK~ehenllde soorten (op
h;lsis \',111 de Flora- en f:llIn,l\\'ct); !\dc(lua<ll1wsdwl"mCIl \'<111 aangc\\"l.'/,en/<lallgemddc gehicdell oIl hilSis
I'<lll Natllllrhcschcrmillgs\\"ct, Vogyl. en I Llbit,ltrichtlijl1; Dc l-l,tbit,tlloets i.'\ qn toep'l.,\.~jllg op het
re('(lllstruc\ iepl,'Il.

l.andschap, architcctullr ell cultulu-hisloric:
•

Uit\I"~'rking geH'n ,1,111 cell ont\\"ikkelingsgcrich\e l<1ndschapsstratcgie en ,l,)ll de kll'ali\eitsimpuls

(Groc1lblau\\'t' (I()()radcring).
•

Ikhoudcll en olltll'ikkekn idclltitcit, H'rscheidclllll'id ell lwlnillg \'<1n het landsch<lp.

•

hll\ctionclc inl'ichtin"
(J('hl'uibftlilclic.~.
.:;, tcn bdlOC\'(: \',In dc .:;,

•

StillHlkrell '1lhraak nil oude bcdt'ijfsgcbo\lII'Cll door lIlidd c l 1"111 cell ruimtc \"()()r ruimtc bcnilllcring,

•

Optinlalis('l"Cll 1<111 funeticcol1\hinalics ell aangnclI I',lll het effect daill'I'illl op de l'lIl(bchapsk\\"llitdt.

•

Gehrllik m,lkclI \'<111 d c crc,ltin-c t'n intcgrcrcndc kl',K'ht 1',\11 Ollt\\'('I"[Wl"s.

•

Cultuurhistorisdw Cil an:hitl'ctollisclw kll<tliteitcil ell cultuurhi.'itorischc idclltitcit zijn richtinggclcnd
I'()()r hct ]TCOIIstrllctielllal1, ()Ilder andelT Ikll'~'(lcregcl)iC(lcn.

•

Rcspcctccr culluurhistorie en andere Llildschappelijkc wa<1I"d c ll ell gebrllik ze als inspiratichroll yoor de
n.'rhogillg 1,11\ d c lal1(bchappdijkc k\\",llitcit 1'<1ll1wt onhcholl\l-dc ell])('houln!c krrein.

Fillallcie.-ing en ambities:
•

!-let rccolIstnlCticpl.m mol'! l'()()rziCll zijn 1-,11\ tTn kost('llramillg ell kostclln'rddillg o\'Cr
hclanglwbbclldctl / 1'('1";11\\ lI'oordc Ii jkCll.
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•

,

Dockn in ,lrtikcl ) \",111 de n:constrUcliclI'ct rornWIl tic hasis \"()()r de l'ill<mcidc hcoordclin<J nil de
pLmlll'll.

•

Dc rijbmiddclcn zijn gckoppcld <I,m de dodcll. 111 de rccollstructicplallilcil mocl d,urolll st,l<lll
W,lI111C(T

welke dockn gcrcalisccrd

kUllllCll

worden.

3.2

Opgave voor de reconstructie van De Peel

3.2.1

Aigemene doelen

Dc rCCOl1structic vall Dc Peel kent twee hoofddoclslcllingctl die de commissic in
ondcrlingc samcnhang wil rcaliscrcn:
•

Schcppcn en bCl1uttcn vall kamcH voor cen duurzJmc sociaal-cconomischc

ont\\'ikkclin(y'
b'
•

Crc<:rcn van cen gocdc omgcvingskwalitcit (\vater, bodcm, lucht, Ilatuur,
landschap) .

Bclangrijkc algcmcnc randvoorwaardcn voor de rcalisatic van c1cl'.c cloclcn zijn:
•

Fen door het gcbiccl en de [}l'ovincic gcdragcn plan;

•

Problcmen integraa! en in ondcrlingc samenhang aanpakken;

•

Intcgratie van procedures van planvorming en milieucfTectrapportage.

Daarnaast zijn voor de verschillende thema's doe len en subdoclen omschreven. Deze
doelen passen binllen de hoofclcloclstellingen en moeten passen binnen de bOH:t1
olnschreH:n algemcnc rand\"{)()rwaarden. ]\tlct name \yordt hierblj gedocld op de
noodzaak de doclen intcoT<1a1 en in ondcrlinuc samenhang te rc~liseren.
b

b

'"'

Tijdens de uit\"{)ering \"(In ell' reconstrllctie \\"(mlt ge\verkt mel llitvocringsperioden van
vier jaar. In

(1)

te stell en uitvoeringsprogramma's zllllen, steeds voor een pcriode van

vier jaar, opcrationck doelen gcformuleenl \yorden. Perioeliek zal bekekcn wordell of
de doe len dichterbij gekomen zijn, reeds bchaald zijn en/ofbijstclling behoc\"Cn,
bijvoorhccld 0]1 basis van bcleidsontwikkelingen.
FinclIlciiin,

H1"01Id cn./1Gnf.:crcnd bclcid

Voor de realisatie van de doelen is een voldoenele en tijdige beschikbaarheid \"<1n geld en
groncl een cssentil~le ranclvoonvaardc. Bij de uitwerking van de doclcn zal de vertaling
naar ell' benodigcle financil~n, en de \"Crdcling daarvan over de betrokken partijen
aandacht krijgcn. Ook de raming van de benodigele oppcrdakte groncl, aIm cdc de
realisatiestrategic (particulier beheer) aankoop, ruilcn or ontcigcning) \yordt bij de
verdere planvorming en llit\"{)ering nader uitgnvcrkt. In het kadcr van het op stellcn
vooront\verp recollstructicplan ;;:al elit mede in de vorm van alternaticvcn gebeurcn.
Naast geld en grond kllnnen ook allcrlci andere vonnen van flankcrcnd beleid de
rcalisatie v<ln doclcn elichtcrbij brcngcn. l)c mogclijkhcdcn om met flankcrcnd be1cid bij
tc dragen aan de realisatie van doclen zullcn in het \"()Orontwerp reconstructieplan
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eveneens aandacht krijgen. De bclangrijkstc

\'001'"

en naclc!en van het voorgcstcldc

Ilankcrcncle bcleid zllllcn da<lrbij in bccld \vorden gebracht.
Dc rcconstructiedoclen met resultaatvcrplichting, zoals deze zijn opgenomen in het door
ProYincic Noord-Brabant vastgcstelde Koepclplan, zijn per therna of aspect cursicf
\\"Cergegeven.

3.2.2

Ooelen voor sociaal-economische vitaliteit

Landbouw
IIoofdlijn van het bclcid is de rca lisa tie van cen meer duurzame landhou\y op bedrijfs
keten- ell gebieclsnhTJll. Voor de glastuinboll\\' !1Ccft de provincic haJr locatie- en
grocibelcid in dc Nota Glastllinbouw (1999) vastge!cgcl. llet H.ijk lweft in diverse
wetten, noti'l's en corrcspondcntic met het parlement zijn beleid ten aanzien van de
omvang \'an ell' veestapel vastgelcgd. Per [ jalluari 2003 moet dit Iciden tot een
evel1\vicht op de mcstmarkt, \Yat per saldo krimp van de veestapel betekcnt. Gczien de
grote vcedichtheiel zal dit zich in Noonl-Brabant sterk tnanifesteren.
Doc! is:
•

Bicden van ont\yikkelingsperspectief voor de lanel- en tllinbollw;

•

Aangeven yan hddere randvoonvaanlcn waarbinncn ele land- en tuinhouw zich
kan ont\vikkclen.

VenIer strceft de provincie naar het stimuleren van vcrbreding van de landhou\\" en cell
<!uurzame l)rotluctic\\·ijzc.
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Rcconstrllcticdoelcn:
I.

H.uimtc yoor landboll\\'
-Sterhe hedrijrell die ols gero!g

rOil

de rcconstruetie in hun onlwihhclilJ/J worden

helemmenl, krijgen een mogelijl.:heid lOt roortretting 0p cell andere d(l(lrtoe Heschilac
{ow/ic .
.-Bedrijl·cll op Hocde loco!ies hehouden hun olltl\'iHdilJgs/l)ogelijhhedcn
-(;/astuinbOlIl\' HercI·tilld ofl d[/[Ir/.u/I)e {(Jcmie.\".

:2.

Duurzanle prodllctie\\'ijzen ell biologische landbou\\'
··C;roci bio/O[/ischc !ulldboUlF /l)e[ gemiddeld -,toi)·-t! per joo{.

,l-f inimuo!

cl'cnredige Hroci

bi%gischc /ondhoul\' in intCllsiere sc(/orClJ.
-.\"tilllu!erillg clustering hi%gi.l'chc hmdhoull·.
-SUIlHIlercll dU(1l"/.ol/lc productielFij/.ell.

3.

Verbrede landboll\\"
··.HaxillJa/e lOClJOIllC o(/llud !cmdbolll\"bedrijl"Ol dm bin nell de /IlOrlal'oOI"lI'ourdcll
lundhoUl\' en /'.olR combineert ?j"ugrotoeristisc!Je dienSfen rer!eellt (?j".wreekproductcll
produceea ?j"(lgrarisch Iwtuurbe!Jeer uitroerl..

4.

OnderstelillelHle voorzieningctl
-Onr!crsteullende \'oor/'.ienill[Jell Iron/ell toegcpos( ~)(qelrec/"(! cOI.J!iJrIll de Bcleidsnotitie
Ondersteullende Voor/.ienir1t/el1.

s.

Vcterinaire yeiligheid;
- Vcrhcrcrcll relerirwire rciligheid door uallpuk ill de keten.
-/{cu!isuUe

Voor
•

l"(1Il

Hnhcll.\Trijc /.olles.

\"W specif"icke sectoren zijn de doelstellingen nader llitgcwcrkt:
Intensieyc \"Cehollderij. Doel is tot een vitale sector te kon1('1\ die op locaties is
gesitueerd \vaar geen onge\\"Cnste hclastillg van k\vctsbalT l'uncties plaats\"indt
en waar bcdrijvcn zich kunnen ont\vikkelcn. Dit is aIleen mogelijk \Vanneer de
sector aanzienlijk inkrimpt (onder invloed \"an het mestbelcid).

•

Grondgebondell \Tehoudcrij. Doel is om te komell tot een vitale
grondgehonden veehouderij die rekening houclt met de rand\"oonvaardcn \'an
hct bodcrn·· en \Vatersysteclll en die \\"aar lnogelijk cen bijdrage levcrt aall het
instandhoudcn en ont\vikkelcn

\",Hl

cell aantrekkclijkc omge\'ing, waarin rust,

ruimte, landschappelijke \\'aarden en natuur te vinden Zijll. Het veevoeder
\\"ordt overwegcnd

01)

het bedrijf zclf op een duurzame wijze getecld. Dc

bclangrijkste tak binnen de grondgebonden veeholldcrij is de rund\"eehoudcrij.
•

Intellsieve tceltcn. Intensieve tceltcn zijn tccltell die melT dan gemiddelde
cisen stcllen aan de abiotische omstandigheden (bodcn1geschiktheid,
\Yatcrsysteem, klimaat) om tot optimale opbrengstcn te kOlllen. Dil gcldt
bij\"()orbeeld voor de fruittcelt, hoomteelt en vollegronds tuinboU\y. Doel is
om encrzijds zOHTl mogelijk inndling te gc\"en aan het principe van "vrije
gcwaskeuze" en andcrzijds dOO1' een gebiedsspccificke <1anpak de schaal en de
ge\"()lgen van intensicY(' teclten arte stemmen op het bodem- en waters)'steem
en {Ie tc bese-hermen (k\\"ctsl>are) rune-tics.
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•

G!astuinboU\v. Docl zoals gcformulccrd in de Nota Glastuinbouw (1999) is om
te komcn tot een gczonde sector die op tennijn (20! 0) voor ongcveer 75% van
de oppen'!akte gl<1s \'an de gl<1stllinbouwbedrijvcn is geconcentrecnl in
vestigingsgebicden, c!oorgrocigebieden of in gebieden met bijzondere st<1tus.
Dit \\"ordt bercikt door vcrplaatsing van solit<1ire bedrijven uit (in cerste
instantie) hvctsl>are gcbieden, \"Crclllllrz<lming op de minder kwetshare
locaties, en projectmatige duurzamc concentr<1tie in hiervoor optimalc
gcbicdcn. De totstJndkoming \'<1n een gczamenlijke projectvestigingslocatie in
zuidoost Brabant is hierbij noodzakelijk.

•

Akkerbou\\". Doc! is het vcrc!llllrzamcn van de akkerholl\\" door het
venninderen

\',Ul

de mineralenvcrliczen en het vennindcren vall het gebrllik

van bcstrijdingsmi<ldclcn, Ge\\"askcllze en teeltma,1tregclen worden betel'
afgestemd

(1)

de k\\"ctsbaarheid van het bodeln- en \vatersysteetn. Voor zover

de akkerboll\\' zich ont\vikkelt richUng intensieHTC tcelten geldcn de
bescht"Cycn doe len voor intensic\'c tedten. Dllllrzamc akkerbou\\' kan cycnals
de grondgebonc!en vcehouderij een belangrijke bijdnlge lcycren aan het
instandhoudcn en ont\yikkclen

,'all

een aantrekkelijkc omgeving.

Rccrea tic en tocrisl11e
Dc pnlYincie \\"il aetier bijdragen aan beH)rdcring \'an het toeristiseh-recreatieyc bezoek
aan gehed Brabant en daannee ten mimte behoud yan \\"erkgclegenheid op het
plattcland rcalisercn, Dc hevordering van agrotoerisme (vertaald in diverse
rccrcatiemiliells) \"()]'Int cen onderdecl van het Belcidskader, Van bcbng is dat de
diversitcit tusscn de vcrschillcnde rcgio's \yonlt vergroot, het toeristisch-recrcaticl'
product k,v<11itatiel' \vorclt vcrbctcnl, en de recre<1ticvc druk op k\vctsbarc
natllllrgebiedet1l.o veel mogelijk \vordt vcrmindercl,
ReeOtlstrllcti e(loe len:
Uitlrerken

Hill

ccn l"e[JiOTW(/{ 01ltll'iHe1iIl8sp fan

\'001'

toeri.l'l1lc en I"cCl"cotic COT!j(nlll het

Bcfeid.l'f;wder Toerisme en /{eC/"caUe,
Schcppcn rail ruitntcfijkc I"(Ul(h'OOI"l\'OOf(!ell

1'001"

dc Fem'c/'cn!ijhin/l run de

Ollt wi He {i ngsrisic.
Kwo{iulticFe vcrbctcrin/l

Hill

hcstaond tocl"isli.l'ch I'ccrcO[i~rpl"od!lct.

;jonbrcngen 1'0/1 /Ilcer rcrscheidenheid in hct re[JiOll(/of tocl"isti.l'ch-reCl'c(lti~rprod!lct.
Bijdl"dgcll (lUll dc pn!/essiOlw{i.l'criIlH

FOIl

de lOeristisch-l'ccrcatiel'c scctor.

Wonen, \verken, lecfbaarhcid en verkcer en "'en'oer
.A{/icmccn soch/(/{-cconomisch belch!
l)oor autonome ont\\"ikkclingcn in de l<1ndbou\\' (met nanle de nu relaticfsnclle
sch,lalvcrgrotlng naar mindel' In<1ar grotere bcdrijvcn) is naar vcnvachting oYer 10 jaar
ongcycer de helft

VJI1

de Hrabantsc bocren gestolH, Dit hecl't grotc sociaal-economischc

gcvolgen voor het landelijk gebicd, In het Uitvocringskader E.conomisch Belcid
f'ormuleert de provincic jaarlijks haar sociaal-cconomisch belcid,
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H.econstructiecloel:
CreiJren ?FOOllll'ij/.en

rOll

cell overlegor//(/(/Il dm /o/.:.ole ini[iotieren tel' l'erbeterillH

n1ll

de

socioo/-ecol1omische stwctuur initiecrt, stimu/ecrt ell be//c!eidt.
J!erhcrcril1lJ ron de socioo/-ccollomische structuur ap het p/ouc!ond door het oplmwell
Fall sociale ospectell rail rer(lnderiIlHell hillllCI1 de /alldhowrsector, in her hij/.olJder de
krimp in de intensiere J'eehouderijsector.
}-fet stilJlu/crcll rail socic/(/{.·CCOllOlllischc mo//clij/.:/JC(fcll op het plattel(lnd.
Net hehoud en rersterkillf!

Hill

de le~jI)(/orheid op het phIUc!(Ifld.

Vcrkeer, 1'(.'IToer ell il.7Faslrllctuur

Op bet gcbied van verkeer zijn tn'ee bclciclslijnen relevant:
•

Convenant Dllurzaam Veilig. in het kacler hiervan hebhen Provinciale Staten
begin 200 I het 'Belcidskadcr Verkecrsveiligheicl' en de nota' [)c catcgoriscring
van het \ycgcnnet in Noord-Brabant - r..:en opstap naar een dllurZaam-\Tilig
wegsystecm' vastgestcld,

•

Sociaal en toeristisch recreatief verkeer, Bclcid op het gebicd van Sociaal en
'T'ocristisch-rccreatiel' vcrkecr, \\'aaronder recreatief Hetsvcrkecr, levert een
bclangrijke bijdrage aan de rcalisatic van provincialc bclcidscloelcn op het
gcbied van natuur en milieu, lall(lschap, toerisme en recrcatie. Toerisme en
rccreatie \yorden een bclangrijke cconornischc c1rc1gcr van het landelijk gebied.
Voorzieningen 01' het gebied van recreatic en tocrisme gcnercren mobilitcit.

Rcconstructicclocl:
,l1ohilitcits~fJcctcll l'croor/'(lola

door m(l(ltl'ellc!ell in het kadcr

HI/1

de recollstructie hebhell

(qeell lle//atiere Hero//len roor de /e4/warheid, hereikb(wrheid ell rcrk.eersreilighcid,
J)aurcntc/lcn'/aci/itcrcn de ll)(/atl'e/lclelJ 1l'c1 de gcwenste utiJitaire ell reered/ieFC
jictsmohiliteit,
Optimaliserillg

Fall

her rccreotiere lJetlrcrk l'anjletspadell, wadi' IIJo/lclijh gchundcld IllCt

het uUliwirejicl.\·I'Cl'kecr,
ImplemellfCitie

1'(1/1

de principes l'an het COllretWnt DUtir/.a(llIl ['ciJi/J op het /Jemeentclijke

lregenlJet.

3.2.3 Doelen voor omgevingskwoliteit
Watcr- en bodcm
In het Provincia Ie \,yatcrhuishouclingsplan en het Provinciaal Milieuheleidsplan
fortnulcert de provincie de hoofddoelstclling yoor het water- en bodembeleid, Illecle
gebasecrcl op de FU-bderrichtlijn \,yater. Dc IH-ovincic streett naar het bereikcn en in
stand houden yan een water- en bodemsysteem clat een gezond ledmilieu biedt aan
mens, <lier en plant. [harbij krijgen zO\vcl economische als ecologische ontwikkelingen
k'HlSCll. [collomic en ecologic zijn met elbar in cycmyicht, \yaarbij een vcilige en
bc\yoonbarc pro\'incie als randvoon\'aardc gclclt, Dc dric ruimtclijkc hoof<lfullcties
'natuur', 'Iandbollw' en 'wonen en werken' staan hicrin centraa!. L)c 'openbare
\vatervoorzicning' is daarnaast de yicrcle hoofdfunctie in het watcrbclcid,
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I-Ioofclgcdachtc van Rijk en provincie voor de concretiscring \'an het watcr- en
bodemhclcid is de \vatersystcClnhenadering (onder andere \Tr\voord in de 4e Nota
'vVaterhllisholiding, de notitie 'vVaterbelcid .? 1\' cell\V (vVB2 I) en het Pnlvinciale
\'Vatcrhl.1isholldingsplan) .
0]1 het gcbiccl van het \vatcr- en hodcmsystecm I.ijn \Trschillcndc bclcidssporcn van

tocpassing.
In het kadcr
1.

V,lIl

de reconstruetie I.ijn del.c bcleidssporcn gcbllndcld in \'ijf hoofdthcma's:

[-kt geyen van ruimtc aan de grotc ri\'icren om OH'rstrollling te \"()()rkOtllCn;
Uitlrerken rail de begrCl17illg
(rew)[ic)

2.

ell

]"(1/1

potenliiile ;wckgcbicdcn 1"Oor ririelTerruimil1g

de:/.c l/ehiedcll rrijl\'dfen

nlll

kapitddfintensien; onlll'ikkelinl/en.

IIct gcvcn van rllimte aan regionale watcrctl om \Yatero\'l~rlast tc voorkomen;
l-fet uitlrerken en re(l!iseren

l'(/lJ

l"oorkomen l'olgens de /log I'ast

ll'dterbetl/inllscaPClcitcit om lI-"atcfOrerlClst te

fC

stellel1 /ollde/ijhe ,lystemCltiek

1'001"

rel/io/la/e

II'(/ter,')-'stemen,

3.

Het bcpalcn en rcaliseren \'an de ge\venste grond\Yatersituatie voor landbollw
en natlillr;
UitToeren ran fl)(/(ItTcl/c1en die leiden tot rea/is(/[ie

Fall

een (:/lqcll"ogcn gClI'enst

grond- en oppen-!dktcwdtcrrcl/imc (C;(;O[{);
;Vemcll raIl m(wtrel/c1en die Iciden tot reolisatic

1"(1/)

de scctora/c waten/oelen in de

hydrologisch hll'etsbore dclcn rail de [-11S.
Ncmcll

Hill

IIwdtregcletl dic /cidcll tot optil/w!isatie l'OChtl'OOfZicninH l'an

lalJdholiBi/I"O/u!en.
/'\"emcn Hl/111laatreHe/cn die leiden tot optinw/i,Wtic

I'OIl

de 1\'atcrhuishoudiIJH

l'(1ll

oreriHc bestd(lilde en lC ollrll'iH:cfen nowurHcbie<!cn.
/lollgeren hocl'cclhcden duur:/.aom I\'inh(lur W(/{Cl'.

4.

Het verbetcren van de kwaliteit van bodem, grond- en oppen'laktcwal:cr;
l'.. .'emclJ

rOll

/1ld(/[l'egcfcn die leidell tot dc hodcm-, grondll'oter.. en 1\'(I(erkIF(ditcit die

Fo/doer (lOIJ de llormCll.
S(lllerCn l'an af/c ollgC/,uirerde /o:/.itlHCIl op hct opperr/akrcll'atcr ell riooloFerstortcn,
NcmCll ron /Ilaatregclcll die Iciden tot de lI'aterhll'ufiteit in
gfO/l(!lh/fcrbcschcrmingsgchie<!en (2:'; ja(lrs:/,o[Je) COl!j(Jrm de Ilonnen.
NClllCll rail /lnlotregclen dic feidell tot de verbeterdc gl"Ondll'atcrlm'a/iteit in dc /00
jewr:/.one r(1!l /.ecl' hlFcts!Jare lI"illllillgen.

5.

J--Iet rcaliscrcn van de inrichting n!l1 bcken met een natuurdoclstclling.
l1erste/ Fall dc eeologische

ell

!olldscfwppclij/.:e k\1"aliteit

HI/1

hckcn.

Voor het bodelnbehecr krijgen binnen de recollstrllctie c1ric thcma's aandacht:

I.

DUl1rzaam bodembehecr en bodemsancring. In de illtcgralc 1.011ering stemt de
cOnlmissie het gronclgebruik zo goed mogclijk af op de bodcmkwalitcit. Dat
hetekent:

1'.0

min mogelijk tecltcn met hoge risico's

01'

vedics van mincralcn en

bcstrijdingsmiddelen op h\"l~tshare gronden, en nict grondgebondcn functies
juist 1.0 veel mogclijk op relatief al belastc bodcms.
Behoud ron rclot i~rschollc hodcms.
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Bchoud

hill

OOf(/kUlJdigc, orcheo!ogische ell cu!culIrhistorische ll·oorden.

Vcrhogen ron de "wahtcic en de gebruik,I'lhwrdc
Bijdragell

2.

([(Ill

de inp([ssing

hill

r(lll

dc hodem.

Foormcrlige stortp!o(l[scn.

Ontgrondingen en grondstoITcngdll-uik. Dc Pro\'incie Noonl-Brabant strccft
cen dlllll"zaam grondstoffcn .. en rllimtegebrllik na. Dc hchocfte aan ophoogzand
<licnt claarom zoy('el mogclijk met zcezand ingevuld te \vorclen. Ontgrondingcn
rnoetcll noodzakelijk zijn voor de te rcaliscrcn eindbestcmming en niet
conflicteren met oY('rige gchie<lswaanlen. Daannee wil zij diepe en ondicpc
ontgrondingcn (\'oor respecticvclijk rccreatieplassen en kaH:lvcrhetcringcn)

1'.0

vcelmogelijl<. bcperken.
['f(lCW CIl (Wl1hod

F(//)

de hij de f{CW/lStruc!ie omgo(llldc grondslr?/lcn /'ijn in !W!(/llS.

III principe fleen diepe en ondiepe ontgl"OlldillgelJ op hllld, tetl/'ij de winIling rolfcdil}
is flelwppe!d (lW) de red!iserillg

).

rOil

een m([oisclwppe!ijk gewenstejilllctic.

AfvalstolTen.
Tijdens de plcllJuitroerin[j /'O!Ht de COllJwissie el"l"oor dot ushestlwFuililJ/lcn lForden
gc.wl1cerd.
Vrijkolllende c.J!i·a!st?/lcn worden fJOog\r(/(/n/ig be·· ?j"l'crwcr!u dan

Ire!

helHebruikt.

l\1ilieu
De thenn's arnmoniak en stank spclen een crudale rol in de rcconstructic. Fncrzijds zijn
het bckmgrijke ondcrwcrpcn bij het yerbctcrcn

\'(HI

de natllurk\valitcit (ammoniak,

te\'ens gerclatecrd aan de negatit:\"C gcvolgell voor de k\\'alitcit van \vatcr en hodem) en
de Icelhaarheid (stank). Ander/.ijds stcHen zij de rwdvoorwaarclen

\"()or

de

ontwikkelingsmogclijkheden van de vcchouderij. 001<. gcllli<1 (stiltcgebicden) en licht
\·allen onder hct thct11a milieu.

Binnen de rcconstl'llctie krijgcn dl'ic thema's aan<lacht:
I.

Ammoniakbc!eid. Het ammoniakbelcid is van grotl' inYlocd oj) de integrale
zonering. Sinds 8 mei 2002 is een nieuwc \Yet yoor ammoniak Yan kracht.
Via in/egrale /,ollcrinI/ nwe/en encl"/'ijds de
Cll

lIJiliCud()clslcllinH'~ll

\l"ordcn gcrealiscen{

ollderzijds dc lIJogelijkhcdeTl wordell /lese/wpen Foor bedrijf.~ontll·i1d:cliIlH in de

(intcnsicrc) l"cehoudcrij.
1-'001" amnlOniak goat hel om rerllJindcrilW ron de deposilie op no/Uur d. m.!".
!Jt.lllcrinH ell cmissicrcd!lctie. Dut berckcllt
aileen op gun.l·tige plocl(sen ten op/'ichtc

(/ClIllFij/.en

Hill

Il(ltuur

\"C/n t!uur/,oJl)e (project)!ocories
CIl

dci'CC r{limlt (/f!ecH

beschi/.:bC/C/1" ie stellen \"oor rcrp!aatsing. JIet aC/llrullenden technische !lJucltregc!ctl
!wn dun het RcgiOJwle cmissicp/~,j(JIld worden gcred/iseerd.
Dc toto Ie C/mmoni(l/.:emissie

in

bcdans brcnl/en Illet het emissicp!~IJQlld

Hill

het

rccollsr I"l/ctiegebied.

2.

Agrarisch stankbclcid. Het agrarisch stankbclcid is van grote inYloecl
integralc zone ring. Hct l{ijk lweft

\'001'

01)

de

stank nieuw be1cid ont\\·ikkcld. Via

integralc zone ring moeten encrzijds de milieudoelstellingen \yor<1cn
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gereaJiseerd en andcrzijds de mogelijkhcden worden gcschapcn voor
beclrijl'sontwikkcling in de (intensicve) vcchoudcrij.
roor het stankhcleid is het de bedocling dat er in 10! 0 geen emsUg
stan!.:whindcrdelJ meer %ijn.
Venicr mag in 2003 het perce/lwgc sW/lkgehindcrdell /lloxinwo! 12(!·{) ral) dc
bC1"olking %ijn, Hie/TOOI' is /lleer nodig don de hUhlige regclfJel·ill[f. :\'odig is ddt
hesw(ll1de f.:.ncfpunu;n lFOrdcl) lIe.ml1ecrd ell dm duur%u/lle (project)loalties op
gllllstiW pleHel1 lFOrdel1 gesiwccnf.

3.

Stiltegebiedell en Heht. De bestaandc stiltcgchiedcll blijvcn gchandhaafeJ. Dc
pnwincic streeft crnaar de geluiclsbclasting in die gebicclen \"Crder terug te
dringen. De pro\'lncic strceft ernaar clonkere gcbicden tc bchouden en de
llitstraling van \\"cgcn en gebou\\"en te \'crmindcren (in combinatic met
J,1n(lscha I)son t \vi kkel illg).
Rcspccterel1 1"U/1 sriftcgehieden.
Bchotld ell herstcl ran don "ere lIcbiedcn,

Natuur
IJc proYineic gceft hcrstel en ol1t:\vikkcling van natuur !loge prioriteit. Aan de cne kant
vindt dat plaats door het vcrbctercn van de kwalitcit van watcr-, bodem-, lucht- en de
omgcvingsb\"aliteit. Door verzuring, venncsting, vcrdroging of verstoring is immel'S
n:cl natuur aangetast.
Aan e!c andere kant I.et de provineie sterk in op spcciHekc, rUlmtclijkc, behccrs- en
inrichtingsmaatregelcn om zowel de ol}l}crdakte natuur als de kwalitcit crvan te
vcrgroten.
Binncn de reeonstructie krijgen de \'olgcnde ondcrdelcn de ailndacht:
•

Zonerell voor natllllr;
Bcschcrmcn (en rerster/.:en) rOil Iwtuur- en !ulldsc!wp.\'!I"uurdcl1 in de (;I1S en in de
AI1S-/andsclwp.

•

Ecologische Hoofclstrllctlillr;
Reu!isutie

\"(/Il

Ilcschermen

dc El-fS in 20! O.

1"(111

de El-fS regell ongewellste inFloeden.

Rco!iso!ie Fall de ulI1dl"()orwaan/en

1"001'

de rea/iS(/rie Fall de [wwurdoe!eIl.

Reo!i.l'utie doc/en beheerSffehied.

•

Fcologische Verbindingszones;
geu/iserell rail de ec%gische I"erbilldingsmlles in 10 {O.
Bij de inrichting hill

u.:z's .HimuJerell rail mcerFOlu{ig gron«(qehrui".

[/crmindcring rOll de rcr.l'llippcril1H in de U--fS.
['erslcrking run de werking Fon de EVZ door de gl"Ocnh/mlll'e dooraderin[/ Ie
benuuen.

•

Rcgionalc Natl1ur·· en Landschapsecnhedcn;
Uitllw/.:ell (ell reo!i.wtie)

1"011

de be//rell%ill//1"<1Il de R.?I.,"IL.

•

Robullstc Ecologischc Verbindingcn;

•

Soortcnheschcrmitlg;
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Reconstructieplollllell possen hinllell de twdcrs FOIl ell ICFcrell een bijdm/fc OOIl de
uitFoerill/f

Hill

het soortenheschermi/Jflsbcleid, moor ook hinnelJ de lFetrclijke kaders

Foor soortbeschermill/f (d(/t tFi{ i'eHHell de FlOfd- ell Fau/wIFetj.
•

Agr,jrisch Natllurbcheer;

OptiIllO{C ini'et 0lj1"misch /wtuurbehcer in (;HS, R,\'LE'n ell {olldsclwp.vones.
:Igmrisch /wwurbehecr dt(/(Wt O!'tiw(/(/! hij CICIIl beholld ell rcrsrcrbll/f Fan

landsclwppe/ij/.:e

ell

clll(uurhistorische 1F(I(lrden.

Agwrisch Il(/{uurbehecr drc/(/l/t hij

(/(/1/

soortenhescherming.

,11axiw(/le (.I,'!uiting Fall beheerson:recn{wlJIsten binnell beheersgebiedell.
['ersterhell en rClBroten
ogwrii~'rs

•

1"(1/1

het

(/(/Il[(l!

ouiriteitet1

1"011

Sdllletll\'erkinl/sl"C1"bondell ron

roor ol/rorisch /wllIur- ell mi!ieubchecr

Nationalc Parken.

Bereiken beswurlijke oFereenstemminl/ orC/" (4~{emlllillg \'a{iolw!e Patkenhe!eid en
reCOlJ.\·rruuic.
•

Bcckherstel;
Hente/Fall de ecofoHischc

ell !(/ndsch(/ppe/ijl~e hwoliteit Hill

de in her

l"'''oterhuishoudingsp!oll cl(/ngcgerclJ bekell.

Landschap en cultuurhistorie
Beholl<l, hel'stcl en ont\vikkcling
aantrekkelijke lecfomgeving

V,ltl

het Brabantse landschap

is cen belangrijk docl

VOOI'

cn daarmee \'an cell

de rcconstructie. F:ncl'zij<ls

gaat het om behoud, hcrstcl en ont\vikkeling van de bestaande k\Yaliteitell, andcr:r.ijds is
het van hclang om hij nicuwe ont\vikkclingen in Brabant ook niell\\"C
lan<lschapskwalitcitcn tc ontwikkclen.

Cherccnkol'llstig bcstaandc belcidsthelll<l's is landschap en cultuurhistoric uitgewcrkt in
de volgcndc sllbthem<l's:
•

Ontwikkeling, herstel en beholld val) landschap en cllltliurhistorie;

Ilehouden ron best(/(/nde wltllurhistorische (incl(lsi~r(/r(heo!<Wische),
clrchitectonische en (/anllwndille l1"(/ardcn.
Groene

ell

(IrchiteClOllische in!'assillll ran bcdrijl'cn dic in hel hider

FUll

de

reconstructic nieuw worden /feboulFd, worden uitllehreid?f worden Ferp!O(/[st
Bcreikcll Fall cell optilJwle flIimtc!ijkc hlt·(l!ircit.
•

Bosllitbreiding;

In relet'antc re/fio 's tllcde rca!iseren I"on de hoslocoties bij de stadsreljio 'so
In de rc!cl'onte regio's hijdwl/en
•

(/Oll

de re(/!i.wtie

rOil llicUII"C

lcmdlloederell.

L.an(lschapsecologische zones;

BehoudclJ ell Fersrerhen ran de grocile cn open gebieden tussen stede!ijhc regio's.
•

Groen in en om de stad.
Hct conrCIlOIlI Groen in en om de 5;tad ((;IOS) en hieruil Foortdoeiendc ProFincia{e

Swdscollrenalltcn rerollherell ill de intel/rolc p!olll"onnillg.
/.Iftemmillg
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4

Visie en alternatieven

Om cen gocd rcconstt"ucticplan/ MI:l\ tt' kunnCll lll<lkcn is het lwlangrijk om yooral' tt'
hcpalcn \velke cmt\\"ikkcling in het rccollstructicgcbicd op langen' tcrmijn wcnsclijk is.
Dc!':c '\-isie" gee!'t op hoofdlijncn cell hccl<1 \"an de mel'sl gcwcnstc onlwikkcling van hel
rccol1structicgcbicd in de komcn<!c 1S lOt 20 jaar. [)c visie is bcschrc\"cn <lIs strccfbccl<l

("het idcJ,dplaatjc", zoals we claar nl! in 2002 t('genaan kijkcn) en is gcdurcndc het
afgclopcn jaar tot stand gckomcll in nauw(' wissclwcrking mel de streck en de
rcconstructiccotntnissics. In paragraal" Lj-.I. wordt
strccfbccld

\"001'

S,1111CllgCyal

bcschrcn;n hoc het

het rcconstructicgcbicd I)c Peel cr uit 'l.ict.

In cell Milicl1clfcctrapport is het gchruikclijk lllccrdcrc planalternatie\Tn uit te werken,
waarondcr in icdcr gC\'al ook het Mcest Milicll\Tlendelijke Altcrnatief (MMA). !)c
alternatincll zuBell het karaktcr hehbcn van rcalistischc uitvoeringsalternatic\"(~ll\'001'
cell periodc van ongeH.'(T 12 jaar. Dc essentic van het \Verken met alternatieven is om
inzicht tc krijgen in de mogc!ijkc Ol}lossingsrichtingcn en dc (Illilieu)elfecten dic
daarmec gep<1<1rcl gaan. Dc alternatieven \\"C)["(kn bcoonleeld 0]1 de cffecten voor de
sociaal--cconomische vitalitcit en het miliell (olllge\·ingskwali1ci1). In paragra<1f4.2 is
bcschrc\"C'n hoc op cli1lllolllcnt aangekeken wordt 1egen de 1e hanteren alternaticven.
Uitcraanl zullcn deze !log verdeI' llitgcwerkt worden.
In het j\AER zal de invlllling van ell' alternatieycn venier gcstalte krijgen. Elk alternaticf
dient natuurlijk rc(~cl cn rcalistisch tc zijn hinnen de ges1elcle (\\"ctlc!ijkc) doclen en
randvoorwaarden. I-lierbij \\"ordt rekcning gehoudcn met z<1kcn \\'aarover in de streck en
in reconstl'llc1iccommissics al dlli<lclijke O\TITenstemllling heerst.

4.1

Streefbeeld

4.1.1

Waf is hef sfreefbeeld?

flet stredbecld is een integrale \'isie op de rllimtclijke en fllnctionc!e inrichting val) het
reconstructiegebied op de lange 1ermijn. Het hcstaat uit een beelclencle, \\'IT\TlHle kaart
en cen toelichtencle tekst. Het strecfhecld is cen clndontweq): het \"Crbecldt hoc het
reconstructiegebicd er in 2015 uit zou mocten zien. Het stredhec!d is een wccrgave van
de gewenste tockomstigc iclcntiteit van het landschap, gecft Olllwikkc!ingslllogc!ijkheclen
aan, formllleert conccptuck ruillltclijke oplossingel) (ontwclvprincilws), bevat glob<lle
richtlijncn voor dc \"Cmngeving, zorg1

\'001'

ccnhcid en samcnhang in het landschap en is

inspil"l'rcnd en stimulcrcn<l.

4.1.2

Plaafs van hef sfreefbeeld in hef planvormingsproces

Dc rcconstructiccomrnissic heel't mct !Jehulp van onder andere workshops en
thcmatischc werkgroepen, vcrschillcndc ondcr\\"Crpcn uitgcwcrkt,
ont\\"ikkclingsrichtingen bepaald en soms al kClJ/.cs gcrnaakt. Lharnaast is cen grolc
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hoeveclheid informatie verzameld en besproken, Deze gegevens hcbben gediend als
bOl1\vstenen voor het rnakcn van het strccfheeld,
lYlct het ontwikkelen \-an het stredbeeld is een integratieslag gcmaakt, gcbaseerd op een
kwalitatieve basis (Iagcnbcnadering). llct strccfbedd bepaalt de kocrs van de
revitalisering op basis \vaarvan instrlll11cnten en maatregc!cn \yorden bepaalcl. I--let vormt
de kapstok voor de integralc zonering en de te nemen maatrcgelen. I--Iet streelbecld
vormt tevens de basis voor de llit\verking van de alternatieven.
I--Iet strcdhecld is van groot bclang voor de planvorming. I--let is een handzame manicr
om op hoofdlijnen de gcdachten te bepalcn voor de complcxe en llitgebreidc opdracht
zoals omschrcven in het koepelplan.Opgcmerkt w(~nlt dat daarbij slcchts beperkt
rekening is gchouden met de bcschikbare instrumenten en financide middelcn. Het
strcdbecld is stapsgcwijs tot stand gekomen via ont~\Trpen - discllsskren - ontwerpen,
Sectoralc wensen zijn algnvogen en gc'integreerd. Bet strecfbeeld is vooral bedoeld om
c1uidclijk te maken hoe de reconstrllctiecommissie als streckvertcgcmvoordiger idealiter
met het gebicd wil omgaan. Bij de ontwikkeling van ,het streefbecld is dan ook groot
belang gehecht aan het laten sprekcn van bedden.
Opgemcrkt \vorclt dat het streclbeeld acccnten aangecft, bijvoorbeeld gcbiedell voor
intensieve (grondgebondcn) veehollclcrij ell boomteelt. Dit \vil zeggcn dat de commissic
\'an mening is dat bepaaldc ontwikkclingen in dcze gebiedcn ,,\·orden voorgestaan en
\vaar mogclijk gestimulcerd mocten worden (hoge prioriteit inzet bcleidsinstrumcnten).
Het \vil cchtcr nadrukkclijk niet zeggen dat in de ovcrige gcbicclcn bepaalde
ontwikkelingen nict mcer kunncn, In deze gebieden zullen de ontwikkelingen -zoals
gebrllikelijk- moeten \vorden gctoetst aan de alge111cne randvoorwaarclen cn de
specificke doelstcllingcn die voor dezc gebiedcn zijn opgesteld,
In afheclding 4.1 wordt het strecfbecld van Dc Peel \Yeergcgc"cn.
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Streefbeeld de Peel
afbeelding 4.1
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4.1.3

Sireefbeeid De Peel

Dc Peel kent in 20 [S plckkcn \Vaal' de intcnsicyc vcchoudcrij en de glastuinbolln" zich
duurzaam ontwikkcld hcbbcll. Er is invulling gcgcycn aan ell' pcrspcctic(gcbicclcn voor
de intcnsic\'{; vcchouclcrij ten noorclcn \"an Mariahout en E1scndorp, ten oosten van Dc
IZips en [kllme ell ten ,vesten van Somcrcn-Hciclc. Fr zijn glasluinboLlwbedrijvcn uit de
FI--iS en de GI--IS vcrhuisd nailr het pcrspccticfgcbicd voor de glastllinboll\v nahij Demni..'.
Dc pcrspceticfgcbicdcn \"oor de intcnsicH' vcchoudcrij en de glastuinbou\v liggcn binncn
het natuurraamwcrk en zijn cen tcgcnhangcr van eli'lt raannvcrk. Dc bcdrij\"cn in de

pcrspcctic/gcbicdcn zijn architcctonisch en bndschappclijk zodanig ingcpast clat ze rccht

eloen aan de kwaliteit van het landschap.
In het overgangsgebied tusscn de natuur en de vcrstedclijking hceft landboU\v ook een
prominente [)!<l<Its. Hier is echter een sterke verweving met andere functies en is door de
aanwezigheid van natllllr, landschappelijke, aardkllndige en cllltllllrhistorische waarden
sprake Yan cen ver\\·evingsgebicd. In dit gebied zijn goed ingepaste dllurzame locaties
voor de intcnsiew' veeholldnij te vinden.

L)c llatllllr speelt een belangrijke rol in het gehied. Door de rcalisatic VJn (rohuuste)
verbindingen tussell de llatllllrgcbieden is er een natllurlijk rJam\yerk ontstaan van
moeras, bos, heide, water, gnlslJnd en akkers. llet llatllllrlijk rJJlllwerk wordt gevonnd
door de gcbieden De Sijp-De Krinl, Stippelherg, Dc Buh, [)eurnse Peel, Groote Peel,
Stral)reehtse hci<lc, Vaarlebos, Papenvoortsehcidc, Geenein<lsellei<le, Vrcsselschc bos en
de natllur nabij dc vcle beckdalen in het gcbicd. Binnen het natllllrlijk raannvcrk Zijll
natllllr en water bcJangrijke ell richtinggc\'ende functies. I-let ovcrigc gebrllik door
bijw){)rbecld de landboll\V en de recreatie is extensicf vamyege de k\yctsbarc
natllllr\\·aarden.

In het t01<lle reconstrllctiegebicd is, gekoppeld aan landschal)pelijke, aanlkundige, en
cu1tullrhistorischc \yaardcn, cen grotc variatie aan recrcatieve voorzieningen aanwezig.
Met n(\l"ne de stedelijke regio, hct gcbied tllssen Hclmond en E:indhO\"Cn en de Groene
Peelvallci het gebicd tllssen Helmond en Deurne zijn gebieden die rijk voorzicn zijn van
\YJlldcl- en fietspaden en JJnWT\Viultc recreatievc voorzicningell zoals
infonnatieborden, l)icknicksets, etc.. In het gcbicd de Groene Peelvallci zijn nicl\\\"c
intensieye YOrIllen van rccreatic ontwikkeld. In de stcdclijkc rcgio is Gulbcrgcn
llitgehouwd tot ccn dagattractic \"e)()r de stedclijke regio. Rondom de
natuurkcrngebiedcn is het karaktcr van het recreatievc raarn\yerk veel klcinschaliger.

Er is door de bcwoncrs in de kernen en de toerist Inecr interesse in de streck, hetgeen er
toe hecft ge1cid dat er meer agrotocrisll1e aanwczig is, zoals YCTkoop van
strcckproducten en agrarischc dagattracties.

\Vatcroverlast cn droogtcschade 'l.ijn sterk gcreducccrd. Hct \\'at('r in ell'
dcelstroomgcbieden \vordt zo veel <lIs Inogelijk bij de bron \'astgchoudcn waardoor
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tussen Getncrt en lkek en Donk het \\'ater regelmatig buiten haar oevers lllag tredell en
meanderen binnen een claarvoor ingericht gebied.

4.1.4 Thematische uitwerking
Landhou'w
De ont\yikkeling in het noordoosten \"(In het Reconstruc:tiegebied gaat voor het grootste
decl in de richting \"an gcmcngde vormen van landboll\\". I--Iier zijn mogelijkhcden yoor
grondgebonden vechouderij ell \·ollegronclstuinbouw. 'l'evens is innilling gegeven '-1,ln
het pcrspec:tieJ'gebied intensieye yeehollderij (Vossenbcrg). !n het buitengebied tussen
11c!lnond en Eindhoven zijn kansen henut inzakc yerl>rcde landbollwyonnen.
L)c jonge grootschalige ontginningen grenzen yoor het grootste deel aan de grote
natllllrgebieden (Strabrechtse heide, Pec!n.'ncn, Stil)pelberg). In deze grensgebicden is
de landl>ollw afgestcmd

01)

de eisen \'an de natuur. Hier zijn mogelijkheden \"()or

bijvoorbccld de grondgebonden run(h·eehou(krij. 01) iets grotere afstand van deze
natllurgebiedell is cr perspectief yoor intcnsieH' HThouderij en een
l)rojectYestigingsl()catic voor (Ie glastuinbou\\·.
In de omgeving

\",111

f\sten en Smneren vinden gemengcle vonnen

Vall

Iandbollw en

gl'lstllinboll\\' plaats.
In de oude bebollwingslinten komen gemengde landbouwyormcn \"()or.
'ren noon!oostcn v<ln het gebied hceft de intensieve \"Cehollderij zich yenler ontwikkcld
(Rips). !)c grolldgcbondcn rlllHkcchouderij heert zich in het gebicd ook verder
ontwikkc!d. l"Iier komen dus zowcl intcnsieye als extensieye hedrijyen \"oor.
In het gehie<l ten noonlcn van Eisendorp heert <Ie intcnsieye \"Cehouderij zich ont\yikkcld
op bestaandc en op nicuwe bou\\·blokkell.

[r

zijn kamcn bcnut door samcll\\"crkillg met

de aanwczigc glastliinbollwbcdrij\"Cn.
Stroom arwa<lrts \"<Ill de J-\<I ontstaat cr cell gebied \\·aarbij de Aa rcgclll1atig bllitell haar
oe\"Cl'S kan tredcn en mcandcrcn binncl1 de da<lr\"()(lr a<lngC\\"Czen gcbiedcn. Dc
aan\yczigc rUlHlvcchouderijbcdrij\'Cll hebhen watcrherging gecombineenl met
cxtensivcring. 'ren zllidoosten \"<Ill Beck en Donk zijn de gbstuinboU\vbcdrij\'en
doorgegroeid tot dllllrzame bedrij\"CIl.

Rccrcatie en toerisme
In het gcbied tusscn Hclmond en [Jeurnc Iiggen mogelijkhedcn yoor ycstiging van
nicu\\'c intensic\'C vonnen \"<In recreatie.
Oll(le bcbou\\'ingslinten biedcl1 door de aanwczighcid van vecl eultullrhistorischc en
landscll<lppelijke waarden mogclijkhedcn yoor het verstcrken \'<In recrc<ltieve
<lcti\·iteiten.
Er is cen \"erdubbeling v<ln de wcrkgclcgcnhcid in recreatie en toeristische sector.
Bestaandc recl'eatiebedrijvcll hebben de ruimte gekregen zich kwalitatief te yerheterell
ell hun pro<luct te \"erniell\Vcn. Bcsta<llHle clagrccreJtic\'C yoor/.ieningell zijn uitgcbreid
(on<ler andere Gulhergen) ell nicU\\'c ITCTC<ltie\"l' activitcitell Zijll ontwikkcld.
ROlltestrllctllren zijn \"l'rsterkt en agrotoerislllc heert zich wTder ontwikkeld. Dc
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regionale bc\"()lking lweft voldoende uitloopgebied. Natuur en landschap zijn belangrijkc
peilers in het toeristiscll-recreatie\"l~product. Goede zoncring, de aanleg van poorten cn
horeca in het buitcngcbied zorgen voor cell meer optimaal medcgchrllik van deze
gebieden. Op sommige trajecten

\'<.1I1

de kanalcn kan watcrsport bcoefcnd \\'orden

(tocrvaa1't en passantenplaatsen).

Woncn, "ycrken en lecfbaarhcid
Op dit moment \"Cnlwijnen op het platteland veel arbcidsplaatsen als ecol1olnie. Deels is
deze terllggang opgcyangcn door de sector recreatic en toerisme. Er zijn ('chter mecr
niCllWC economische dragers.
In de Groene Pcelvallei kan toerisme en reCIT,)tie zich yerder ontwikkelcn. Aan brule
zorg en de paardenscclor \\'ordt lncer ruimte gegeyell. Specinek in de zone Deurne
Hclmond ten noorden van de spoorlijn. Voor de zorgcentra spccinck in het gebied
tussen Bakc!-Mi!heeze en Dc Stippelberg.
Na,lr yerwachting zal de terllgval op sociaal-economisch gebicd \"()()ra! de kwetsbare
klcine kern en treiTen. In het bijzondcr die kernen die

1111

grolendccls afhankelijk zijn van

dc agrarische sector en yooralsllog geen rllimte IH~bben voor altematic\'(' bronnen. F:r
zijn oplossingcll op het gebicd van bcdrijyighcid via inbrciding, verruiming kleinschaligc
indllstricterrcincn en positieve regelgeving in de lintbchou\ying. Er is ccn positie\"CIT
instclling bij de yerrlliming vall de hergebruikmogclijkheden

V,1tl

de Vrijkolnende

Agrarische Beboll\\'ing (VAH).
[)aarnaast !<an er een dubbcl positieve \verking llitgaan van de niell\ve en de \'el'sterkte
natllllrgebieden. Er is in Dc Peelspiegel (de zone rondom de Groote Peel en Dellrnse
Peel) mecr rllimte voor zelf:~tandig ecollomische dragers die zo\\'el een >'bufTer" als een
"poort" naal' de natullrgebieden vonnen.
De \vater\\'egen (kanalcn) zorgen voor een economische verbinclingsas als recreatief
llitbreidingsgebied voor Dc Peel. Daarnaast is er een niellwc kt'lcn industric die naast
cen lift voor hel (producerende) plattcland, een brug moet slaan met industrie uit de
stcdclijke gebieden.

Water en hodcl11
Dc bvalitcit \'an water en bodclll voldoet aan de geldende norlllen. De bclangl'ijkste
milieliproblelllen zijn opgelost. Er is een 0l}timaal peilbehcer en inrichting \'an de
\\'atcrlopen \\"aardoor er rninder verdroging optreedt en de \Vaterkwaliteit is sterk
\·erbetcrd. [1' vindell geen ongezuiverde lozingen \neer plaats.
VlIilstortell die cen belangrijke bC[}Crking van andere fUl1ctics veroorzaken (b.v.
landbollw- of'natullronnvikkeling) zijn gcsaneerd. Er lwel't sanering van ash est in het
buitcngebied plaatsgcvondcn.
Het grondwatcr in de \vatcr\\"ingebieden ell daarmce het gcwonncn drinkwatel' is en
blijrl van goede bvaliteil.
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Stank en anunoniak
[n het kaeler \"an ell' ammoniakemissie zijn er gecn intcnsie\'e \Tchollelerijbeelrij\Tn in de
randzones (binllen 250 m) \'an natllllrgebieden en in het illvloedsgebied van de
Hahitatrichtl ijn.
[n het kadcr van het tcrugbrengcn \'an het aantal stankgchindcrden zijn er gecn
intcnsien: \Tehouderijhedrij\Tn in de directc omgcdng rondom gchicdell met primaat
\\'onen en/ of recreatie.

Natuur
L:r is cen 0t)timaaJ \\"atersyslee11l n)or de ge\\"cnstc k\\"aliteit van de natLlUr. Er lwel't
actieve gron<lver\\"cn'ing plaatsge\'ondcn zo<lat de EHS is gcrealisccrd. Dc rcalisatic van
landschapselementell, ecologische \'erbindingszoncs l \\"ilterbergingsgehieden ell
bufTerstroken bngs \\"atcrlopcn hceft gC'lntegrcerd I)laatsge\'onden. Agrarii..~l's, gclegen
binnen de RNLE en de bchccrsgebicden vall de EllS, <loen aan agrill'isch natuurbchccr.

Landschap en cultuurhistoric
[r heeft n:rsterking van het landschap plaatsgc\'ondcn door onderhoud en aanlcg van
roblilistc laanstructurell in de jongc ontginningcn. In een groot dec! van het agrarisch
gcbicd in De Peel zijn nieu\Ve landschapsclcmcnten aangclcgd tcn bchoc\"c van cen
grocn blall\\T dooradering.
Ont\\"ikkcting \'ill) landboll\\"bcdrijven gaat gcpaard met een robuuste inpassing in het
lall<tschZlp (architectuur edbeplanting etc.). Becldk\\'atitcitsptanncn stimlllcrcn dczc
l

inpassing.
01> \'ce]I)lckken zijn de lagen vall de \'crschillencle tijdsperioden uit het \'crlcden nog
dllidclijk zichtbaar in het tZlndschap. In 20 I S is de "neesha<ll'hcid vall deze historische
gclaagdhcid verdeI' \"lTsterkt en is het culturele cr(goed duidclijk herkenhaar. J-'lct IlCeft
als inspiratiebron voor di\"t~rsc ruimtclijkc ontwikkclingen gediend.

Stmtnotitie de Peel.doc

50

4.2

Alternatieven

4.2.1

Voorwaarden wooroan alternatieven moeten voldoen

In hct algcmccn gcldt dat altcrnaticycn in een Milicucffcctrapport rcali.stisch, hcrkcnbaar
en ondcrling yolclocnclc ondcrschcidcnd diencn tc zijn. Elk altcrnaticl' client <lan tt' gew'!)
01' \vclkc \\"ijzc het anl\\'oord gccft 01' de (bclangrijkstc) kcrnvragcn en Yariatic~
clcmcntcn uit de integra Ie phmvorming en doclstcllingcn zoals bcschrcycn in hoofdstuk

3. Om cell hcldcrc cffcctbcpaling tt' kunncn uitvocrcn client duidclijk tc zijn \\"l:lk pakkct
maatrcgclcn ingczct \\'ordt en \\"elkc fysickc ruill1tclijkc conditics gcschapcn worden.

Elk altcrnaticf client tc voklocn <Ian de tisCH van de Rcconsll"uclic\\Tt. Dit bctckcnt
ondermeer dat elk allcnlilticf cell uitgcwcrktc intcgrale zone ring
(landbou\vontwikkelingsgebieclen, venvevingsgebieclen en extcnsiveringsgehiedcn) ell
varkensvrije zones client te bcvatten.
Deze zonering (op schaal 1:35.000) zal in het ont\\"Crp-recol1Structicplan \vorden
opgenomen. Lcn bclangrijke 0pg,we is het zoe ken naar een optimalc integralc zoncring
van rllncties en waarclen, waarbij oplossingen voor de ene f'llnctic geen onoplosbare
knelpunten voor (lnckre fllnctics mogen oplen:ren. Bclangrijkc potcntidc vcrniel1\vings"
mogelijkheden en kernkcllzcs, zoals bijvoorbcclcl de mogelijkhedcn voor grootschalige
en / or indllstrieel opgczette nieu \\'c vonnen van intensicve vcehouderij of het realiseren
van waterbergingsgebiedcn, zullen in het tc doorlo]Jen trajcct worden afgcwogcn.

I--Iet reconstrllcticplan is ccn globaal plan. Dit bctckent clat het MER vooral clienst zal
doeH als hulpmiddel bij beslllitvorming over kernkwesties en ruirntclijkc zonering.
Gedetaillccrdc invlllling za! plaats \"inden via llitwerkingsplannen cn
bestcmmingsplan\vijzigingcn. Dc alternatievcn dienen aan te sluiten bij het beoogdc
,1 bstr,lctiell ivea u.

4.2.2

Van streefbeeld naar alternatieven

[--let streclbeeld geert aan hoc de gewcnstc tockomst cr uit zict. Met het

01'

tc stellcn

Rcconstrllctieplan/jvlFH. wordt de \vcg uitgcstippcl<l hoc <lit strecfbeeld gcn~aliscerd kan
worden. Lr I'.ijn verschillcndc wegcn die leidcn na<1r het bcoogcl cindresultaat. Ook het
allt\voord

01' de vraag hoc vcr \ve komen in de ecrstc jaren, en welke onderdelcn als

eerstc aangepakt \yorden zal daarbij heldcr rnoetcn worden. Natllurlijk bepalen de
financii..;jc middelen in stcrke mate het trajcct.
Het Reconstructieplan en bijhehorend uitvoeringsprogramma wonlt elke 4 jaar tegen
het licht gehouden en

1'.0

nodig bijgestcld. In de praktijk 1.11llcn niet aIle ambitics in de

cerste 4 .. jaar gchaald kunnen \yorden. Veel ambities uit het strecfbceld zijn als het \vare
gefasccrd en zullcn latcr in het trajcct worden uitgcvoen1. "Vel is het van belang dat cr
bij <Ie uitvoering

CCll

balans gevonden \\"ordt tllssen de n:rschil!cndc bel'1l1gen

01'

het

Brabantse platteland.
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4.2.3

Afleiding van de alternatieven ap hoofdlijnen

In thcoric is een grunt aantal variaticl11ogclijkhc<lcn dcnkbaar. Bij het formu]crcll vall de
altcrnaticycn is 0]1 hoofdlijncn nagcga'\t1 welke variaticrnogclijkhcdcn en uvrijhcdcn
crueinal en het mccst bcpalcnd zijn yoor het kCllZC[)!"occs. In dczc startnotitic wordt cen
voorzct gcprcsclltccnl voor lc halltcrcll altcrnatic\'cn die passen binl1cl1 de bandbrcccltc
van de visie en het strccfbccld. Mccst ondcrschcidcndc variaticfaetor daarbij is het
<1mhiticnivcau <I'll met het rcconstructicplan gcrcalisccrd kan '\'orden in 12 jaar tijd.
C;ctracht \\"or<lt stapsgcwijs toe tc wcrkcn naar cell <Iridal hcldcr afgcbakclldc en
rcalistisdw altcrnatic\'cn (naast het nulaltcrntlticf dat c1icnst cloct als rcfcrcntickadcr).
]-Jet

g<lat hierbij vooral om verschillende nivcallS van ambitic waarop cen pl<1t1 llitgc\\"erkt

kan worden. In overlcg met de slreek 7oa1 elil proccs \"Crder ingendel \vordcn.
Hiernaasl bestaal de mogelijkhcid om cchlc (Iilemma's <Iic dc slreek ondcrzochl \\'il
hcbhctl (bij\'oorbccld spreiding of concenlratic van hepaalde flillcties) aparllHcc te
ncmcn (l\\"Ccdc dimcnsic in de altcrnatiel"onl\\'ikkcling). Van ele70e dilemma's (gewenste
variatieaspecten) 70al be70ien worden of 70C toegcdeeld kunnen worden naar de
ambilienivcalls dan weI apart als variant (subalternaticl) in beschollwing worden
genomen. 're denkell vall aan yerschillell in belangen en themalische accentell 01"
maatrcgc!el1pakkctten. 1,0 70al in elk geyal cle locaticke1l7.c yoor de projcctycstiging
glasluinboll\\" in Dellrnc met cnkclc 10caticYarianlcn in bcschouwing \\"(lrelen genolllen.
Onderslaande label gedl een oycr7oicht van de belangrijkste onderschei<lcnde aspcctell
\'oor de dric allernaticyen. Dc label geel't een indicatie \'an het relaticye ambiticniyci1u
per alternatief. Alternatiet' 3 kent het hoogstc alllbitieniH~all en komt hct dichtst

Cll

snelst in de bUlirt van hct strccfbceld. Alternatid" 2 en 1 kcnncn respcclieYelijk cen
middclhoog cn nij hoog ambiticllivcau.
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'fabc! 4.1: Ondcrschcidende factoren \"001' dc alternatic\"cn

, - - - - - - - _ . _ - - - - , - - - - - - - - - - - _.._------_._.

__.__.__.._._-_._-_._.

Niveau van ambitie (en van benodigde middelen)
Middcl hoog ambitienivc<lll,

Vrij hoog

Hoog

maatl'cgclcn cn doe!cn met

ilmhiticniveau

amhiticllivcall

hOfl C nrioj"itcit ell

Ondel'scheidende

k~a~n~'~e~n

f._--------_+---------~
AIt(~rnaticr2

AltcrnaticfJ

1\lIcen priorit,lirc gebiedcl\ en

Bcrcikcll llclangrijkst(,

llo()"
o (I()clhcrcik

kansel\

(Ioc!cn

\Veinig ,'cr<lIldering in de huidigc

Vrij ITei cxtra

Altcl'naticf

Fachwen

IV\,lte \",lll rllllcticcombillatics/
mccn'oudig grolldgcbruik .
I{ecrcatic, II'Ollen, II'CrkCll ell

Vccl extril fUllctic

~~I~u~u~c~li~c(~'~"~n~b~i,~U~l~ic2'-------iI_"I,~u~,,~l~i'~·2'~:o~n~,I~'i~u~at.~i~('s~·_+":'~',~,,,~,~bi~U~<'~li~":S
i'vliddelho()g <lllllliticniH'ilu

!celk lima"t (s()ciaa I"COlllOlll isclK'

Vrij hoog

~

lloog ambiticnh"c<Hl

alllbitiellil'c<Hl

l'it,llitcit)
Bodclll, \Vater en Lucht,

MiddclllOOg ambiticnin:,ltl

(omgc\'illgsk lI'alitcit)
Natllur cn Landscl1<1p

f-!(l()g am!liticllilTau

,lmllitil'lliH\lU
J\liddelhoog <lmbitkllilTau

(omgC\'ingsk\\"<llitdt)
Sturing en sChCp[JCll \'oor\I'aardcll

Vrij !toog

Vrij hoog

Hoog <lmhiticnilTilu

,lll1biticllilT,ll1
Wcinig sturing

Vrij \'cel sturing

Vcel :;turing

locatics in ten sic\'(' I'ccholldcrij

I let 'oplopencle ambitieni\"eall' hedt primair bctrekking op de mate van ingrijpenclheid
\',U1

Illaatregelen in cncrzijcls de sociaal .. economische vitalitcit en anderzijds het

rendement die dat: oplcvert \"oor de omgevingsbvaliteit. Uit het schema blijkt ook <lat
naannate het ambitieniveall hoger is, de mate van ingrijpcn in het gebied groter is
(onderschcidcnde factor 'mate van ingrijpen'). Bon.:~ndien is cr dan cen grotere
t100dzaak tot het be<lenken en lIitw)ercn \·an functiecoillbinaties op dczelfcle hectare
grond. Bijvoorbceld combinatics tussen \vatcrberging, natllllr ~ landboll\v en / of
rccreatie. l)it is uitge<lrllkt in de on<lerscheidcndc [Ktor 'rnatc van
fUl1ctiecolllbinaties/ meervoudig grondgebruik'. Bij ieclcr \"an de alternatieven dient zo
\"eel mogelijk inzicht te \vorden gegeven in e1e realiseringsstrategie en prioritcring.
Bij het ont\yikkelen \"an <Ie alternatie\'en zal een systeembenadering als uitgangspllnt
gehantecrcl \vorden. Een systeembenaclering gaat uit \'<In <Ie samenhang tllsscn bodem,
groncl-, en 0l)pervlakte\vater in historisch persl)ectief en bcschrijft de relaties Inct natuur
en landschap.
Op j)Jsis hierv,l11 bn een (clullrzaanl) raalll\yerk \yorclcn gcclefinieercl \vaarin (Ie
natllllr(kerncn), de FI--IS, de landschaplwlijkc en cultuurhistorische waarden, alsmecle de
waterbclangcn een plaats kunnen krijgen. Dit raanl\verk \"ormt de basis wa,lrhinncn cen
lange tennijnproces op gang kiln komen \yaarin per gebicd dc accenten op landbouw
(inclusief \vcrkgelegenhei<l) of natllllr (inclusief watenvinning) \'l'r<1cr \vorden
ontwikkcld en verstcrkt.
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De drie ,11tenl<ltie\Tll hebben cell wcrknaalll Illl'cgckrcgell, ,lis Il1ctafoor \'()or hd brakter ell het
tlmhitienin',w:
- Altcrnatid 1: 'Ondcl'howlcn', Dit kOlHt O\Trecn met hijn)orhceld het \Tn"angel) \';\n de rotte
kozijtlcn in cen lmis, w,l,lrhij Illetcell de r,ldmindclil1g ids H'I",1I1dcrd wordt. Ol"Il1l't bet pbatsell
\"<111 cen nieu\\"c keukcn ell l1iell\n' b"dkalller, llIet cell iets andcrc indcling, maar in dczelltk
rllillltc.
" Alterndticl" 2: 'Renoveren'. In dit alternaticl"kal1 de hestclllllling \'all de kamcrs in het huis
inddcllted wijzigcn, bijnlOrhecld de kcukcn 01" de hadk,llller op cell ,mderc pick in lwt hub. lIet
uitcrlijk en de n>nn \"an het huh zullcn skchts plaatsclijk wijzigel1,
.

Altern<1tid'~:

'Verhouu'cn'. Dc indeling, \'onn en het uiterlijk \";)11 het huh wilen meer

wijzigl'n (bn hij altCl"ll,1ticf 2.
Bij al dcze altcrnatinen is het llatuurlijk 1l1Ogdijk om braktcristickc debl, cigel1sehappcl1 ell
structuren \"al1 het huis te lwhoudel1, tc \'erstcrkcn en aall tc ndlcl1. Of om Cl'llllicuwc Illodcrtle
,1,lIlhou\\' tc plcgCll die juist gocd hannOlliCCrl met het best'1<mdc (bij\"oorbecld gocd ollt\\"OrpCll
en ingcp<1stc dllurzaillc (project)lncatics \"()or intellsieH'

n~ehoudlTij,

eel1 natllurlijk ingerichtc

\\'atcrbcl'gingslocatic, or nieu\\" nWlllgcgCYCIl hcekdalcn).

Bcbngrijke \Tagen I)ij de heoonleling

\',l!\

de ,1ItcrilaticH'n in het Rccollstrllcticphn/jV1El<. zllllcn

dan zijn in \\"elke Illate zij de gchl'uikslllogelijkheden, de \"()nnge\"tng ell het \\'oongenot \"an het
huts \Trhetcrcn or \"Crskchtcrcn ten opzichtc \',m de huidigc situatie maar ook ten op'l.iehte
1ll,1tc \\',1<1rtn tcgcmoct tc

!z01l\Cll

I;;

,l<1ll

\",111

de

tockomstigc WOOllciSCI\ (lees \"i;;ic en doclstcllingcll),

llledc in relatie tot de kosten, Cherigcns kunnen

(T

ook ophrengsten zijn in de 'l.in \'an hgcre

stookkosten (betcl'e isolatie, zlliniger ketcl), hogen' H'rhuurprijs, elTicknuT werkcn in de
\\"Crkkalller

\',\11

het hui;;. Vertaald naar de rcconstructie gaat het dan hij\"oorl)('cld om voordclen

in de zin \'an duurzaille kansen \'oor de landbollw en n:crcatic, Illindel' bns op ongccontrolcenk
()\"l'rstromingcn, cen hcte""l~""~"l~~:.ll+\\"alitcit, l"uimtclijke- ell bn(.~~ch'1psk\\·alitcit.. ~:.~.1 kc!l:)<larlll~~~~_

4.2.4

Korte beschrijving van de onderscheiden alternatieven

Het nulaltcrnatief
Het nulZllternZlticf bC\'Zlt de hllidigc sitllZltic en autonOllle ontwikkeling (zoals hcschrcvcn
in hoofdstuk 2) of\\"cl het gaat llit \"illl de ont\\"ikkcling \"all het gebied 'l.onder de
a'Hl\\Tzigheid van l'cconstructic, Dil altcrnaticr 'l.al dicnst docn als rcfcrcntiekadcr H)Ol'
het beschrijH'n en hct bcoordelen \',111 de c1fectcn van de \'Crschillcndc alternaticven,
Zodoende \vordt dllidclijk welke yoor- en llZldelell elk alternatiefheeft ten opzichte

V,1[)

de sitllatic waarin de l'econstrllctic achttT\Vege blijft. Hct is wenselijk, IllUIe gezien de
sncllc ont\\'ikkelingen in de economic, cen 1'.0 actueellllogclijk beeld \'an de hllidige
situatie en autonoillc ontwikkcling te beschrijH'n. Per aspect zal ill het MER worden
aangegeH.'n \\Tlkc peildatum hierbij is gchantccnl. Dit is rncdc alhankelijk

V<l!l

de

beschikbaarhcid \'an gegcvcns. Gc<ll1rellde de MER-fase zl1llell, om misn'l"stall<len te
voorkomct1, geen niell\\"e aanpassingen/bijstellingen \"an het l'cl'crcntickadcr \\"onlcn
<!ool'ge\"(wrd. Aile ontwikkclingen die al 0l)gestart zijn onder het regime \',111 de
reconstrllctie (bijvoorllCeld rl1inlte-\"()(lr~l'llilntelocaties) wilen beschollw<l \\"(lrdell als
onder<1ecl \"an het illitiaticf ill ,)lIc 3 de altcrt1Mieyel1. Het contrast tllssen huidigc
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sitllaticl alltonomc ontwikkcling en initiatief \vonlt daarmce gel11axil11aliscerd en helder
gchouden.

Altcrnaticf I: nOndcrhou<kn ll
Alternaticf

J

gaat uit vall de alltonorne ont\vikkc!ing, aangevuld met het bijsturen \'an de

I11cest basa!c zaken, zoals sobcrc realisatie van ccologische vcrbindingszones (en geen
roblluste vcrbindingen), nict meer dan minil11aal noodzakclijkc rnaatregclen bij
drinkwatenvilltlingcn en maatrege!cn voor watercn

\"<\)1

het Hoogste Ecologische

Niveau. [n dit alternatiefgebeurt weinig extra aall het stllren \"an en schcppen \"an
ruimtclijkc voonvaarden voor de intensieve vechouderij. A!tcrnaticf [ kcnl11erkt zich in
het stellcn van prioritciten naar plClats en tijd.
NCltllllrparels en prioritaire natllurgchiedcn worden \'erder ingendd volgens de
aangcgcvcn ccologische hoofdstrllctllllr en \\'orden gc!cidclijk gercaliscenl. Kansen
worden C1angcgrcpcn op plekken waar ze zich voordocn. In de prioritairc gebieden
wordt gcstrecfd naar een \Trbctering van de voor het gebicd typeren<lc
natllllrdoeltypcn. In prioritaire gebiedcn \\'orden de belangrijkstc doclstcllingen gchaald
op het gebied van herstel van natllurlijke beebystemen, \yatcrbvalitcit, \'crdroging,
vcrl11esting en \"lT/.uring. vVatcrretentiegebieden \vordell van geval tot gcval begrensd
en ingericht.
Zoneringell (bijvoorheeld de al11moniakzonering en vcterlllaire zones) \ronlcn rllirntclijk
vastge!egd en de aan de zOllcring gebonden conscqucntics \vorden doorgcvocrd. Dc
vastgclegde ont\vikkclingen in het provinciaa! natuurbelcid en \vaterbeleid ten aanzien
van bijvoorheeld Ecologische hoofdstructuur, natuurontwikkelingsgebicdcn, ecologische
vcrbindingszones en \vatcrrctentiegehie(len gaan cloor, Lk intensicve vecholldcrij
ycrchvijnt I1lcer en meer uit dcze gebicden ell krijgt bcperkingen opgclegd in de zones
rondol1l <!ezc gcbiedcn.
Ilet landschap en de rccrcaticye aantrckkelijkhcid wIlen gelci<lelijk veranclcrcn op basis
van vooral autonoille ont\Yikkclingcn.
[en decl \'an de veehoudcrijbedrijven zal cen andere locatic zockcn als dc omgcdng
vcnlcre groci uitsluit. I--!crvestiging zal plaatsvinclen 0[> dllurzarnc (project)locJtics en
het aandecllandbou\vontwikkelingsgebied zal rclaticf groot zijn. Dc tc venvachten
(opgelcgdc) dienvclzijnsbeYordercnde maatrcgelen en milieuillaatrcgelcn wordell
<Ioorgcvoenl. Lk YOorgel1Olnen ontwikkelingen van de ammoniakwctgeYing wordell
eveneens gevolgd. De intensieve \"Cchouderij btl nict men op clke pIck zondcr rneer
Yoortgezet \\"ordel1. Hct uitplaatscn van bcdrijvcn gcbeurt in <lit altcrnatieF mct geringe
specil'ieke ruimtelijke sturingsmaatrcgelen. Verplaat."ingcn en grondverwcrving vinclcn
plaats op vrijwillige hasis.

[I'

is aandacht

\'001'

activitciten en projectcn die niCll\\'e

cconomische dragers en verbrede landbollw gencrcren die gericht 7.ijn op het bchoud
van de lecfhaarhcid in de klcine kernen.
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Alternatid' 2:

II

Renoveren"

1\ltcrnaticf.2 hcdt al cen hedllidend hoger amhiticniycau, 'l.O\\"Cl yoor de sClCiaal ..
economische yit<lliteit <lIs yoor de omgeyingsk\\'aliteit. Het gaat bijyoorhceld om cen
ruimere inyulling van de ecologische \"Crbindingsl.ones en maatregelen in meer
hclangrijkc stroolllgcbiedcn en drink\\'atcl"\yingcbicclcn, meer resel"\'ering

\',lll

ruimtc

yoor \\'aterlwrging. Daarnaast bij\'()(}rbeeld om het scheppen van goedc rllillltelijkc
\'()ol"\yaarden yoor de

intellsicn~ \'(~ehou<1crij. Omdat

bet

ambitienin~au hoger

ligt dan in

alternatief! is er mecr stllring nodig om dit te berciken.
Dc [l-IS-doclstelling \\'ordt gcrc<lliscerd, Dc intensieye ycchouderij \"Crcl\\'ijnt uit (Ie
EHS en \\'ordt beperkt in de zone rondorn del.e gcbiedel1. Ge\\'enste l1'ltllurdocItypcn
\\'ordcn gerealisccrd, \\,aar\'()or extra bcschermingsgcbicdcl1 noodl.akelijk I.ijn. P,ll"Cls ell
prioritaire gebieden van de Fcologische hoofdstrllctullr wordell ycrsncld ont\\'ikkeld,
Natllurlijke beeksystemen \yorden heringericht. Dc intensien~ \'eehollderij krijgt
hcperkingell opgclcgd in de I.ones rondom de/,c gebiedcn. I-lier

\\'(mlt

sterk aangestllurd

op \"erpla<ltsing en I.Onering. Dit <lIternatid richt I.ich op herstel en ont\\'ikkcling \'<In de
natllur\\'aardcn van de bclangrijkste dcclstroomgebicdcn. In de natuurgebiedetl worden
uiteindclijk aIle k\\'alitatieye doclstcllingen gehaald op het gebicd Y<ln \\'atcrk\\'alitcit,
\'erdroging, \'ennesting en \TI'l.lIrlng. vVatcrretentiegebicdctl worden begretlsd en
ingcricht. \Vaar mogclijk \\'ordt dit gekoppeld mct beekhcrstel.
Dc intensieyc n_'dlOuderij zal zich nwer otlt\yikkclen op dUllrzallle (projcct)locaties. Dc
\'rijkomende rllimtc is tc bcnlltten

\'001'

ver\\'e\'ing \'an rund\'cehollderij met natllllr cn

landschal)l)elijk \\'aarde\'ollc strllctllrcn. Burgerwoningen en niCll\\T bedrijl:"activiteiten
worden zorgvllldig ingcpast en dragcn bij aan het herstcl Yan rllilntclijkc strllctllren en
l)atroncn. in de \'Cr\H'\'ings .. en cxtcl1siH'ringsgebicden zaJ het: meer\'oudig gron<lgcbrllik
toel1crnen met groterc kansen \'oor \'crbreding

\'i.lH

landhollwhedrijven. Dc tocncmende

l"llimtelijke- en landschapsk\\'alitcit hi edt extra kansen \'()(lr met name recreatic en
toerisme.

[1'

is rllimc aandacht yoor aeti\'itciten en projectell die nieuwe economische

dragers en Y<_~rbrcdc landboU\\' gcncrcren, gcricht

01)

bchoud en vcrsterking

Vi.Hl

de

leefhaarhcid in de klcine kernen.

Altcrnaticf 3:

II

Vcrbollwcn II

AIternaticf 3 Iweft cen nog hoger ambiticniveau voor met name de Olngeyingskwalitcit.
Dit betekcnt bijyoorlweld hel beschermcn van nog ,neer stroomgchiedcn,
beschcnningszoncs

1'011(1

natte natuurgchiedcn en in intrekgebieden Yan

drink\\'atcn\'inningen. Dit alternatief' gceft een \'oh\"lardige invlllling aan de H.oblluste
Vcrbindingszones. In <lit altcrnatief \'inelt de sterkstc sturing plaats op het schcppcn Yan
rllimtelijkc voorwaarden

\'001'

de intcnsic\'c \'Cehouderij, bijvoorbecld ook met

project\'estigingslocaties (meerdere hedrijvcll bij elkaar

(1)

l'(;n locatic).

Dc hc!c EI--IS-doelstelling \\'ordt gcrcalisecrd alsmedc de ontwikkcling

\'all

robllllstc

vcrbin<lingszones. Dc intcnsie\'c \'Cehollderij Y<Tdwijnl uit dczc gehieden. Pards en
prioritaire gebieden \'an de Ecologische hoofdstruetllllr wordell \'l_'rsneld gercaliscerd
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extra bcschcnn<l. Dit altcrnatief sluit naLl\V aan bij de watcrsystccmbcnadcring.
Kansrijke gebicden met kwalitciten en natllul'waardcn die aansluitcn bij de
\vatersystecmgebicdcn en patronen \vorden hiel'voor rllimschoots benut. I--Ierstel van
natuurlijkc becksystemen is gericht op aile \\-ateren van het Hoogstc Ecologischc Niveau
en met Specifiek Ecologischc !)oelstelling. In de natuurgebicdcn worden uitcinclelijk aile
k\valitaticve <loelstcllingen gehi1ald op het gebiecl van \vaterkwalitcit, verclrogillg,
vermesting en verzuring. Waterrctentiegebieden \vorden gekoppeld met beekherstcl,
begl'ensd en ingcl'icht op de meest natuurlijkc locaties.
De intensicvc VCcholidcrij ontwikkelt zich op duurzamc (projcct)locatics in een rclatief
bcscheidcn oppen-lakte landbouwontwikkelingsgcbiedcn. Vrijkomcnde ruimtc \yordt
bCl1ut voor ven\'Cving Y<1n extensieve run<lYeehouderij met natullr en landschappclijke
elementen en structuren. In het rclatief grotc ai1ndccl yenvcvings- en
extcnsiveringsgebied zal het meervoudig grondgcbruik nog yerder toenemcn. Dit biedt
samen met de toenemcndc landschapsbvalitcit ruimc bnscn voor \'erbreding van
landboLl\vbcdrijven, \voncn en recreatie en toerisme, Activiteiten en projecten die
nicuwe economischc c1ragers en verbrcde landbouw genereren \\'orclen in ruime lnatc
gestimuleerd. Dit om de lccfbaarheid in kleinc kernen te versterken.

Mccst Milicuvricndclijkc Altcrnaticf
Dc \Net Milieubeheer schrijft Yoor dat in cen N1i!ieucrfectrapport het altematie!' wordt
bcschreyen dat dc best bcstaandc mogelijkheden om het rnilieu te beschermen toe past of
combineert. Dit \vordt het Meest I'vlilieuyriendelijke Alternatief (iV1MA) genocrnd.
!n het Milicucffectrapport wordt onderzocht \vc!ke (rcalistischc) altcrnaticven en
variantcn (of onderdclen daarv,m) de minst schadclijkc milicugevolgell hebbcll enl of de
beste \'(;rbetcringcn inhoudcn

\"001'

milieu, natuur en landschap.

In het ]\liMA moet bet realiseren van de natuur- en milielldoelstellingen vooro]1 staan,
tenzij op voorhand kan worden aangetoond dat het reallseren van deze doclstcllingen in
het onderbadgc plangebied in de planperiode nict rcalistisch is. Dat bctckcnt in ieder
geval dat bij het MMA niet op voorhand \vordt uitgegaan van het rcaliscrctl \"an
getalslnatige doelcn voor de landbouw.
Bij het uit\\"crken van bet MMA wordt \"oora] gckckcn naar het optimaliseren van de
ruimtclijke inrichting, waarbij aBc realistische en haalbare crfcctbcperkendc en
C01l1!)CnSercnc]c maatregelell gestructllrecr<] in beschou\ving \vor<lcn genomen.
Daarnaast valt tc den ken aan het uitvocren \",111 vcrge\,(lrdcrde technischc maatrcgclen
om emissies verdeI' te beperken dan is voorgcschreven op grond van (inter)nationai11
bclcid, het bcschrijvcn van lnogclijkheden om miliell\Tiendclijke vonnen van landboll\\'
en recrcatie tc bevorderen, aannlllcndc mogelijkhe<lcn om nieu\vc natuurgebieden tc
Crcl;retl en (extra) rniddclen om verontrcilliging van bodcm, grondwatcr en
luchtvcrontreiniging tegen tc ga'H1.
Dit maatregclcnpakkct (\"()()r zover rel~el en haalbaar) wordt gccombineerd tot het
M]\IIA; het alternaticf met de minste nadeligc lnilicugcvolgen en de lncestc
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yerbeteringen yoo)' milieu, natUllr en landschap, Het MMA zal worden ont\\'ikkcld na
het opstellen

\'atl

de cerstc (globak') cn~;ctbcschrijyingen de (cerste) onderlingc

\"Crgclijking \'<1n de inrichtingsaltertl<ltieyen, !let alternatid'zal in het yenlcre traject
steeds worden geoptimalisecrd.
Ilet ligt in de n;J"wachting dat het alternatief met het zogelloemde hoogste ambitieniveau
ook het mcest ,unbitieus is in het realiscren van natuur- of milieudoelstellingcn. Zekcr is
dit echter niet. I--let MER zal hier uitcindclijk llitsluitsel oyer moeten gcycn. Om dezc
reden wordt nlct 0l} voorhand een iVIMA aange\yeZell. vVellicht kunnell tcrugyaloptics
wordell benoemd (ell ook op hun InilieuclTectcn worden heool'deeld) op ondcrdelcn
waal'yan de maatschappclijke en/of ecollomische haalbaarhcid onzekel' is en die niet
\"<lt1uit het bcvoegd gezag be'indoed of aangcstullrcl klll1nen worden. [)raagYlak in een
recollstl'uctiecommissic of een cel'der \"<lstgclcgcl budget mogen geen arglllnentcn zijn
om oplosslt1gsl'ichtingel1 met belangrijke Illilieuyoordelcn buiten beschouwing te laten
hij de ont\\'ikkeling y,HI een MMA.
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5

Indicatie van te onderzoeken gevolgen

[n het Ml]{ lnoctcn de milicuc!Tcctcn vall de rcconstructicaltcrnaticvcn, illclusicf
bijbchorcnd maatrcgclcl1[)<lkkct, \"oon'.icningcn en '/.oncringcn wctlclijk vcrplicht
bcschrc\'cn worden. Uitcra<lrd zal hicrbij zO\\"t;] ingcga'Hl worden op de positic\'c <Ilsook
de ncgatic\"(; l11ilicuclfcctcn. In <lit hoofdstuk staat oj> hoofdlijncn bcschrc\'cn hoc aile
cfTcctcn \\"or<l('n ondcrzocht via

cITcct!)cpalingcl"

!{cik.lrijdre
[k cfTcctbcschrijving zal zich niet bcpcrkcn tot aileen de milicu<1spcctcn. Dc rcik\\'ijdtc

vall cell Rcc:onstructicplanl J\J1E!Z-studic als dczc, \'raagt om cen tncer integrate en
stratcgischc ah\'cging \"an drencH. 1Iel rcconslructicproccs hccft immel'S bctrckking op
cen integrale ontwikkeling gcricht

01' sociaal-ecollomische

Yitalitcit en

omge\'ingskwalitcit (rllill1telijke kwalitcit in cOll1binatie mel natllllr- en miliellkw'lliteit).
Om del'.l' rcdcnzullcn ook elTcctcn

01' de

sociaal-cconomische aspectcn als landboll\Y,

recreatie en toerisme, \vonen, \Yerken, lcclhaarheid en \"l'rkccrsveiligheid in de
eITcct])eoonlelinu
\VOrclCll mCCUCn(llncn.
b
b
Dc doclstclling v,ln het reconstrllctieproces is gericht op het berciken van een
\"Crbeterde miliellsituatie en strllctuur van het landelijke gchied. Per (milicu)sector I'.ijn
\"Crschillende belci(lsdoelcn geforlllulecrd. In (Ie cfTcctbeschrijYing client inl'.ichtelijk te
worden of en in welke mate deze beleidsdoelen gehaald \\'orden en of de beoogdc
milieuvoordelcn ook daadwerkelijk optredell ell in welke lTlate. Sommigc beleidsdoclen
worden in de a!tern,ltiefont\\'ikkeling conCTeet gemaakt. Op basis \·<In de milieudTectcn
kan vilstgesteld \\'orden of de bcleidsdoelen

01' de juiste

wijl'.e zijn vertaald en welke

nevcnclTectcn optredell in cell of meerdere andere (miliell)compol1enten .

.\"chuu III j rCClU
Bij de bcschrijving I'.al ccn schaalnh'eau gchanteerd \\'orden dat reln'<lllt is voor het
abstractieniveall waarop de \Trschillcnde altcrnatieycn worden uitge\H:rkt.

Dc alternatieven worden intcractid olltwikkeld in nilllw oyer!cg met de
reconstrllcticcommissie. I·let proces \'an plannH"lTling en altcrnaticfont\Yikkcling loopt
deels parallel a<ln de (eerstc) effectheschrijvingcn en .. bcpalingcn. Dit hieelt de
mogelijkheid om mitigerende en compenserendc lnaatregelcn 01' tc ncmen in de verdere
uit\H:rking van de alternatien~n. [)it itcratieye proces bicdt de g,lrantic dat inzicht
ontstaat in het samenhangende gehcel van maatregelcn/\'oorzieningcn in het
reconstructicplan. De dan vastgestelde alternaticven -voldoendc uitge\\"Crkt \"()or het
abstractienivcall waarop kcrnkcllzcs gemaakt mocten wordcn- worden gcbrllikt als basis
voor de cfrecthcpaling.

fni/clillll bcoordclifl/l.l'lwdcr

[:liz (milicu),lspect is \"(:rder ondervcrdecld in dcelaspcctcn (zie bijlagc +). Per declaspect
wordell concrete criteria gcforll111lccrd op basis waan"an de dlecten worden heschrcvcn
en bcoordcclcl. Doelstclling hicrvan is het j\AFJ{ toe te spitsen op die efTecten die
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csscnticcl zijn w){)r de bes!uit\'(mning. Indicn uit inspraak op dcze startnotitie blijkt dat
cr nog aannJilcndc bclangrijke cffecten ovcr het hoofd zijn gczicn (passend binncn het
abstractieniveau van dezc studic) zllllen deze evenccns in het MER ,vorden
mecgellomen.
Uij hct bepalen van rc!n'ante cfTccten spclcn verdeI' de volgcnde karakteristickcil cen
1"01:

[)c

•

Dc omvang en ernst van het tc vcnvachten effect;

•

Dc duur van het effect (permancntc en tijdclijke effecten);

•

De (on)omkeerbaarhcid van cen effect.

dTecten die bet gevolg zijn van het reconstructieproces hebben te makcn met de

volgende milicuaspecten en deelaspcctcn:

SocioaJ-ccotlomischc Fitalitcit

Landboll\v: [)erspectief intensin"C veehouderij V,Hlllit milieu (stank, amnwniak) en
rllimtclijkc ordcning, perspcctiel" rnc[kvechollderij, vergrotcn Yan vctcrinaire veiligheid,
verbreding, bio!ogischc l,mdbou,v, duurzamc productie, verbcteren ruimtclijkc
strllctullr, toegevoegde waanle VJl1 de landbollw.
Rccreatie en toerisme: ontwikkc[en tocristisch rccrcaticvc voorzicningcn, n:rbcteren
ruimtelijke structllur, vergroten rccrcatieve bclevingswaanlc van het IJl1dclijk gcbiccl.
Sociaal··economischc structllllr, Leefhaarheid cn Verkeer en ven-oer: divcrsificatie
cconomischc dragers, Icefbaarhcidsvcrbetering, l"ictsroutes en vcrkccrsn.:iligheid.
OmHCI' i IlgskwaJ i tcit

'vVater en bodcm: I\uimtc

1'001'

de Rivier, regionalc \vatcrbcrging, grond,vatel"st,lnd

(GGOI\), grond,vaterbvaliteit, opperv[aktC\vaterk,valitcit, sanercn ongczllivcrdc
lozingen, beckherstc! en bodemk\va[itcit.
Stank en arnmoniak: stank, ammoniak, geluid en Heht.
N,'1tuur: realisatic EHS, beschcrming en buffering Vogclrichtlijn- en
Habi ta trichtl ijngebieden, en Natllllrbcschcrm ings,,' etge bieden, soo rtenbcleid,
bchcersovcrcenkomsten, bosaanlcg, vcrstoring.
Landschap en cultuurhistorie: cultuurhistorischc, al"chcologische en aanlkllndige
waanlcn, landschap.
Fen voorlopig ovcrzicht van het beoordclingskadcr inclusiel" bcoordel ingscritcriJ is
opgenomcn in bijlagc 4·.
[)c dTecten zullen dcels lnyantitaticf en dccls bvalitaticfbepaald worden. A[s
refcrentiesitllatic ge!dt de huidige situatic inclusicf autonome ontwikkcling. Dc
criteriascol"es beogen cen zo nall\vkeurig rnogelijke bcnadcl"ing tc geven van de
HTwachte \verkelijkhcid, gericht op het kunnen makcn van
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[Votcrtocts

Dc \Vatcrtocts \"onnt tcgcnwoordig (sinds rcbruari 2001) een standaardondcrdcc! \'an
bcsillit\'orlningsprocesscn o\,er aile rllilntelijkc plannel\ ell besluiten met
\\'iltcrhuishoudkundige c1Tccten. Dc \Vatcrtoets is ont\\'ikkeld in het kader van de
\\'atlTO\Trlast- en \"Ciligheidsproblematick (Commissie \Vaterbeheer 21" eeuw) en client
te waarborgen dat \\"aterhuislloll(lkllndige doclstellingen expliciet en e\'el1wichtig
\\'orden meegcllOnlen hij elk rllimtelijk relevant pl'ln en besllliten \'an Rijks,- I)ro\,incialc
en gemeentclijke o\'crhedcn. Daarbij geldt de plicht de (rcgionale) waterbehccrders
formed te hetrekken bij de te maken ah\"Cgingell, onlwcrpen en uitwerkingel1 en het
fOnllelc hcsillit m'Cr goe(lkellring.
Bij m.c.r. -I)!ichtige initiatievCll (zoals de \'ilststelling \'an cell reconstrllctilvlan) wordt
hct aSIWcl \\'ater (in al l.ijn gelcclingcn) lIitcraard mecgcnol11cn in de
alterl1Micfontwikkcling en elfectbepaling (zic bijlage 4-). [-'iennee \\"ordt tcn'ns nlldaan
aan de inholldclijke eisetl die \'anuit de walertnets gcforl1111leerd kllnl1Cn worden.
Dc regionale watcrheheenlcrs zullcn steeds forl11eel wordcll gc'lnfonneerd en worden
bctrokken bij (Ie (\"Crdere) plan\'orming, uit\\"crking en cffecthcpaling. Dc
hctrokkenheid is n:rder (ook in het traject tot nll toe) ingevllid \'ia regell11atigc
informatie\'erstrckking/ ar"tunming

Cll

\'ia p'H·ticipatie \-an de \\"aterhehecnlers in de

regionalc rccollstrllcticconlmissies. ()p <Iczc manier wordl \'oldaan aan aile eiscn \'an de
\\'aterlocts"
f--!obUot-tocIS

In het kader \'an de h1rolwSC I-Iabitatrichtlijn dicncl1 lidstaten slwdalc
I-bbitatrichtlijngebieden in te stellen leI' bcschenning \'an habitats ell soorten (lie \'oor (Ie
Furopcse Unie \'an bclang zijn in stand tc houden. Naast het a,111wijzen \'an dczc
gcbiedcn, dicnen maatregelcn genomen te worden om de kwalitcit \"an de lccfgebieden
\",111 beschennde soorten niet te laten \"erslcchtcrell en te zorgen dat cr geen \"Crstoring
plaatsvindt, tellzij er d\\'ingende redencn van groot openbaar belang aanwezig zijn.
Optrcclcnde natuurschade <Iient in dal ge\'ill altijd gccompenscerd te worden zodanig dat
de algche1c samenhang \'illl het Europces Ecologisch Netwerk (Natura 2000) in t,let
hlijft:. [)it bctckent dat lwast het trelTen \'all instandhoudingsmaatregclen er ten aanzien
van niellwe planondcrdclcn of functie\\'ijzigingen in en in de nabijhcid \"an
Habitatrichtlijngebiedell getoctst moet worden of het 1)lan significantc gcyolgcn !zan
hcbben. lndien er significante clTcctell te yel"\y,lCJlten zijn dan;,al er hinllcn hct MER een
zogenaamdc 'I)assendc bcoordeling' plaats \'inden (conform artikel6 qn dc
II ahi ta tricht Iij11).
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6

Procedure

In <lit hoofdsluk wordt achtcrcct1Yolgcns ingcgaan op de o[)bou\V '"an de procedure

\'001'

hCl Ontwcq)-Rcconstructicplan/lvIU{ en op de wijzc waarol) II klint insprckcn Of) dc!.c
slO1r1notltl('.

Ontwerp-Reconstructieplan/MER-procedure

6.1

Dc milicuclTcctrapportagc (m.c.r.) is lTO[) gcricht bij het hcslisscn O\'(T a<:ti\"i1('itcl1
zo\"Ccllnogclijk duidclijkhcid tc gcycn ovcr de mogclijkc milicugcyolgcn

V,)l1

vcrschillcndc planaltcrnatic\'cn. [)c tc \'()lgcn procedure is \\"cttclijk \"ilstgclcgd.
Uitgangspulll is daarbij intcgratic van (Ie lll.c,r.-[)l"occdurc mel (Ie moc<lcrproccdurc,
hier elus de rcconstructicplanproccdurc. Er zijn n~rschil1cndc hoofdfascll tc
onclcrschcidcn: de

\"()()rfilSC,

de

lll.c.r-

f,1SC, de fase van inspraak en "civics en de

besluitn>rtning, Ook een evaluatic achtcral' behoort tot de procedure. 'label 6.1 gceft:
een ovcrl:icht van de hell' procedure om tc komen van stMtnotitie m,e r. tot vastgestcld
recotlstrucliq)]an,
Tabel 6.1; Overl:icht van de procedure

Olll

te komell van st'lrtnotitie m e.r, tot een

V(lstgcstcld rcconstructieplan

_

------~~-------,.-_
..

RCCOllstructiccommissie (RC)

Gcdcplltecnlc Stil(ClI

.. _ - - - - - -

Andcrcll

(GS)

j'uhlic,11k sl.lrlnolilil'

} - - - - - - - - - I - - - - - - · · · - - · - - · · · · · - - - ... - - - -..- - -..-.------

,;\(hks-H.khtlijlwn COlllmissk'

Ill,<-"I'

V,lslslclkn rid\tlijlll'1l

RichllijlK'1l

11.1 pllhlil-.1lil' .'l.lrlll<,lilk'j
m.l'.r. r.1sl'

0l'sldkll ,\11'1\

I'ksplTkrn

('OIKl'jl!

Onl II'(~I"I)-

[ndi"1ll'110llt\\'np

'\,lIll',hlnling

=

,k,-~"'~'

L
1""'C"'.""'•",
I

".":c".,i<.,:S_.
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.1

RCCOllstl'llcticcommissic (RC)

Gcdcputccl'(\c Statcll

Andcrcn

(GS)
GS ma.lkl Onll\njl
l{ccoI1SlructkpI,111!:\\ [:l{

bckelld

+

____________--+

-I

+l~',~T~"~ns~'~"~"~';~'-'L,'~al~'~('~'~,,~,-~h~-,,~)

T"dsing \'.lIlIWl i\l[]{

lo('tsillg Olllll'erpl{CCOIlSll"lIcliel,I.1Ill:\l[l{ .1.111
(.lr!l'i<.'S) (5

richllijllCI\

lI'ekell)

f---------f---------------------------f=====------I
()11Slt'llt'II011ll\',TPpl,111

(Opsl~·lkil CO)lCl'pt Ollll\'Crppl,m

opdr.Kht IlHWl l(' zijller tijd llog I'cr~;[rekt

oJl I'll I-.lst

II'orden)

(g,'di ITl"llloeddijk opdr'lCht 01.111 l{{'

l,rt'llg~'n)

[IH]icl1C<l !,,',kllkillg,:n

C;ocdk("lIrillg door Illinisll'rs U lI'ekcl\)

6.1.1

Startnotitie

Plannen voor activitcitCll dic m.c L-plichtig zijn, moctctl door de initiaticfnemer bij het
bcvocgd gczag (in dit gcval Gedepllteerde Staten van Noorcl-Brabant) aangemcld
worden. De aanmclding gebeurt met deze 'startnotitic'. Hicrin staan de voorgenomel1
activitcitcn bcschrevcn: het docl, mogclijkc altcrnatieven en de clTecten en gevolgen
voor het milieu. Verder staan in een overzicht de eerder genomen besluiten van
o\'erhcidsorgancn die bctrekking hcbben op de voorgenomen activitciten.
Hct Bcvoegd Gezag maakt het H)ornemcn openbaar door publicatic

\',111

de startnotitie in

de Staatscollrant en in de dagbladen in de streck. Hiennce is de m.e.r.-procedurc
formecl van start gegaan.
Gcdurendc minimaal een maancl kan ieclcreen die dat \vi! inspreken op de inhoud van het
01) te stellen MER. Het is nict de bedoeling dat de inspraak gcbrulkt wordt om bezwarcn
aan te dragen. Dc inspraak moet zich richtcn op de beschrevcn altcrnaticycn,
milicuelTccten en op de doonverking van reeds genomen en yoorgenomen besllliten.

6.1.2

Advies-richtlijnen en richtlijnen

Voor het opstellen \'an de richtlijnen vragen de GedejJuteenlc Staten aclvies aan de
\yettclijk aclyiscllrs ell aall de C:olnmissic voor de milicucfTcctrapportage (de Comnlissie
m.e.L). Binncn 9 we ken na de bekendmaking brengt de Conunissie 111.c.r. adyies llit.
[k COlnmissie m.e.r. betrekt in haar advies de inspraakreacties en de adviezen \'an de

\yettelljk aclviscllr. Ook komt de Commissic l11.e.L 01' loeaticbezoek oln !lader tc
worden geYnformeerd over de doclcn, knelpllntcn en (alternaticve) oplossingen in het
rcconstrllctiegebiecl.
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I--Iet hevoegd gczag (de provincie Noord-Brabant) stelt binnen 4 \yeken na de olTicieJe
hekendmaking vall de Comlllissie m.e.r. de l'ichtlijnen \',lSt (deze termijn kan met
maximaal 8 \veken \"Crlengd \vorden). Bij de vaststelling \yordt rekening gehouckn met
de inspl'cwkreacties en ad\·iezen.
Toetsing van het MER \'indt plaats aall de hand

V,H1

de gege\'('n richtlijncn. Dc richtlijncll

moeten duidclijk m<1ken hoc het ['vIER toegcspitst moet worden (1) de besluitsorming
die later z<11 plaatsvinden. In de richtlijnen staat te\"Cns beschre\'en welke altenl<)tieH~n
en welke milieugevolgetl onderzocht llloeten \\"orden.

6.1.3

De m.e.r.-fase

Met de \'astgestclde richtlijnen door GS kan de n.econstructieconnnissie a<1n de slag g<1an
met het opstcllen van het Ont\HTp.. Reconstrllctieplan/r\J1ER. Dc provincie heeft
gC\-r,lagd het iVlilieuelTectrapport in het Ontwerp-Rcconstl'llctieplan te integrcren. Op
die n-ijze worden Yan llleenlcrc planalternatien.:1l de milieudTecten in becld gebracht,
zodat ondcrbOlI\\"de kellzes tussen de planalternaticven tc lllaken zijn, [)it moct op
acti\'iteitenniveau gebcurell. Volgens de reconstrllctie\\Tt l110et het reconstrllctieplan in
elk gevill beYatten (art. 1 I):
•

cen aandlliding \'an de mee,':it ge\\Tllste ont\\"ikkcling

\",ltl

!let gebied ten aanzicn

vall de aSI)Ccten l'llimtclijkc strllctllllr, landbollw, natllur, bos, landschap,
recreatie, \\',lter, milieu en infrastrllctuur, \\"(}on-, \\Trk- en lccfklima,lt en
cconomische strllCtllllr;
•

een aanduiding van de maatregclen en voorzieningen ten aanzien van de meest
gen-enste ontwikkeling;

•

een beschrij\'ing
voorzieningen

de te H'r\\'achten gevolgen van de maatrcgelcn en

\"all

\'001'

de tocstand van de aSI)Ccten ruimtelijke structullr,

landbouw, n<1tuur, hos, landschap, recreatie, water, milicu en infrastructuur,
woon-, \\"Crk- en ledklimaat en economischc structuur.
!Viet de m.c.r ... plichtigc actidtcitCll \\'orden aldus de maatregclcn cn \'ool'zieningen in

het kader vall de gewenste ont\\"ikkcling bcdoel<l. Daarvan rnoctcn de miliclle!Tcctcn
\\'orden hC[)aald. Bij een
om gcvolgen

\'001'

lv1[1{

gaat het OHT cell rapportage van l11iliellclfecten, het gaat

menscn (volks)gezondhei<l, natuut', lan<lschap, cultullrhistorische

rnOllUlllenten, gocderen, \\"ater, bo<lcm ell lllcht en de on<lerlingc relatics. Naast de
milieugevolgen \\'orden ook de cconolnischc ell socialc gevolgen heschn.'\"Cn.
Voonlat het Ont\verp-I\econstructicpl,m/MER gC[)ubliceerd \\"ordt gecft GS een
oordecl o\"Cr de <lam'aardbaarheid vall !let MEI\ .. clcel Yan het Ont\\"Cl'pRccol1structicplan/ MER. GS ondcrzoekt <!aar\"()()r of het aan aile cisen/richtlijnen
voldoct. ;\ls clit voldocncle is, kan het in openbaarheid worden gebracht.

6.1.4

Inspraak en advies

Dc inspraak hegint na de bekcndmaking \"(1n het Ontwerp .. l\ccotlstructieplan/MER: elke
bclanghehbencle kan in ecn aangegcH;n perioc!e V,Hl minimaal cen maand gehruik maken
van het recht op mccdcnkcn, [)e \\"ettelijk adviseurs geH:'n !let pnl\'inciaal bcstulir raad
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over het tv1ER. Dc resultaten van de inspraak en adviscring doct het provinciaal bcstuur
toekomen aan de COlnmissie m.e.r. die dit hij de toetsing

\",HI

het 1\;1EIZ moet bctrckkcn.

Lk Commissic m.e.r. beoordeclt het MER 01) volledigheid en juisthcid aan de wet, de
uitvocringsvoorschriften en de richtlijllcn. Ook de rcsultaten van de inspraak en
advisering \\'orden bij ell' beoordeling bctrokken. nit toetsingsadvies wordt uiterlijk S
weken na het verstrijkcn

V,H)

de insl)ra<tktermijn aangeboclcn aan het bCHlCgd gezag. Het

advies bctrcft de kwaliteit ell de inhoud van het MER en ,die vcrzameldc infonnatie met
betrckking tot mogelijke milieugcvolgen. Of de voorgenOlnen activiteiten zelf weI of
nict aanYaardbaar zijn is tel' beoordeling van het beyocgd geZ<lg.

6.1.5

Besluitvorming en opstellen (ontwerp)plon

In het Ontwerp-Reconstructiepl,)I1/MER staan mecnkre alternatieyen, het ontwerpplan
bevat Incestal geen alternatieyen meer. Er moet dus bepaald \\'orden welk alternatief of
\\"Clke combinatic van alternaticfclementen lIit het Ont\ycrp-IZeconstructiq)lan/MFR in
het ontwcrpplan zulkn \yorden uitgewerkt. Dc provincie geeft <tan welk alternatief of
alternatieyen uitge\\"Crkt mocten worden in het ontwerpplan. Hct ontwerpplan wordt 4
\yeken tel' illzage gelcgd en in dezelfde periode kunncn bcclenkingen (bezwaren) worden
ingediend. Uitcindelijk stelt het proYinciaal bestuur het reconstrllctieplan hinl1en 8
weken na de be/.w<lrentermijn vast. Het reconstructicplal1 bchoeft dan nog goedkeuring
,';HI

de ministers van Landbou\\", Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting,

Ruimtclijke Ordening en Milieu.

6.2

Hoe kunt u inspreken?

Zoals

II

uit het bO\Tllstaan<le hebt kunnen 0l)m<tken zijn er'?' momellten in de m.e.r.-

procedure waarop
I.

II

uw stem klint bten horen:

'fijdens de tel' visie !egging \'an de startnotitie. Gcdurende minimaal een maand
kan iedereen die dat wi] insl)reken op de inhoud van het 01' te stcllcn iVlilieLl
Effect: Rapport. Het is niet de bedoeling dat de inspraak gebruikt wor<1t om
[wz\varen aan te dragen. Dc inspraak moet zich richten 01' de beschrcven
alternatieH~n, milicuclTecten en gevolgell en

01' de doonverking van

yoorgenomen en reeds genomen beslLliten. De startnotitie ligt onder andere tel'
im.age bij gcmecntehLlizen en het watcrschapkantoor in

U\\·

gebied. Uw reacties

kunnen schriftdijk ingeleycrcl \vorden bij de provincie Noord-Hrabant.
2.

Hi) het gcrcedkomcn van het Ontwcrp-H.econstrLletiepbn/MER worden door
GS hoorzittingen en inspraakrondcs georgalliseerd. Aldaar kLInt u reagcrcn op
<Ie juisthcid en yolle<lighcid \'an hct Ont\\"Crp-Reconstructiepbn/MEH., <Ie
planalternatieyen en de bcschreyen miliellefTecten.

C:ommLlnicatic met lwlanghcbhen<lcn kan op de volgcndc manierell plaatsvinden:
•

Via \'crtegemn)ordigers yan de ycrschillencle gc1edingcn ill de
H.ecollstructiec:ommissie kLInt u aan<lacht yragcn yoor uw bclangen;

•

Naar aanlciding van berichtgeYing in onder andere nieuwsbriC\"Cn, persberichten,
\'oorlichting en andere COlnmllnicaticactiyiteiten die de I{eC:Ollstrllcticcommissie
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ont\,"ikkclcl kunt u rcagcrcll. U\,· rcactic kunt u doorgcvcn aan het sccrctariaat
val) de Rcconstrllcticcolnnlissic.
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,
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Grooll'l'c t'cnlwid (gl'c) is ccn In""t \'001' de !"OSL1<ltlwl.\Sling

1',)1\
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Startnotitie de Peel.doc

72

I-I)'dmlogic

De leer van het \'ollrkonwn, het gedrag en de chemischc ell
fysisdw cigel1schapjwll

\'m

het \\',ltcr in ,11 zijn

Yerschijllillgs\'Ol"lllCn op ell bCllcdcn het a<lrdopperd;)k,

Ingrccp-clTcct"cla tic

Rclatie tUSSCll cell bepaalde dosis
\'olgcndc dkcl. Op grond

\',111

\',111

een ingreep en lwt da,lruit

ingrecp'clfcctrebties kUllllen

binnen b"lpalde llhlrges \"oorspellillgell wOI·dell gcd'l'lIl OHT het
effect \'all nict1\\"c ingrepcll.

Initi"tid'ncmCI'

Lands<-'hap

Dicgcne(n) die de nl.e.r .. plichtigc M:ti\'itcit wil ondcrnt"lllcll.

Dc \\'a<1rneclllbare rllimtclijke I"erschijning.wonn \'an hct

a<1rdoppcrrlak, die \\"ordl bep'lald door dc ()l1(krlillgc s'Hllcnhang
ell wedcrzijdsc bci'nYlocding

\',lll

de I:Ktorcn rclkl", bodclll,

water, klim;)at, flora ell CHlll,l ,llsmedc de

wi,~sd\\"erkil\g mel

mens. Hoc en lalldsch;lp cr uit ziet

dllS hep'lald door

WOI"(l!

de

l:wlorel1: de ondergrond (de \'ornl I"<1ll het landschap, de
waterstrolHell ell de bodemsoorlen), de biolick (homen,
plantcn, struikcll) die op de olldergrond lhuishoren en de Illililicr
\\',l,lrop de grond is ingedceld en ontgol1l1en door de mens
(CUlluurllisloric) .

L<lgCllhcll<ldcring

Dil is ccn methode om te kotncl1 tot ruillllclijke olltwikkvlingell
die meer in relatie St,l<1t llIet de omkTste lagen. \Vatcr, bod<':lll,
l,mdsdlap en hicnnee l"el"ll"CI"CIl ll<ltuur- en cultuurhistorisc!w
\\'<1<1r<lcn Zijll hicrbij struclurcrend 1'001' lwt ruimtcgehruik. Hvt
grote Iwlang

\',111

del,," ondcrste laag h;)ngt Silillell met dc lange

reproductictijd en de da<ll"lllce ,\<llllcnhangend,'
Olll"cl"\',lIlgb,1<lrheid en de mate \'an unicitcit

1"<111

deze \\',I;)rdcn <.:11

systellIcll. Ook de tweed" laag, de illl"r,lstrllcllll1r is steeds llIeer
,\turend voor dc occup<1tie. Tol slot ,~pcl('n ook de besta<1llde
occupaliepatronen cen bclangrijke 1'01 bij de ph1l1nillg,
IOC<ltickeuze en \'orl1lge\'ing \'an nieml'e Onl\\'ikkclingen.

Mccst milicuvdcndclijk

Altem,ltief' w'larbij de best bcst'landl'

Altcrnaticf (MMA)

mogelijkhcden tel' lwsclwnning ,,;)n het milieu zijn tOCgCp,lSt.

In.c.r.

Milic\wlfectrapllOrl,'ge (tic procedure).

MEll

MiIkuclfectrapport.

Mitigcrcndc l1l<l<ltrcgcl

M'l<1tregel om dc n'lddigt, ge\'olgen I",m de \'(lOrgellomcn
activitcit \'()or het milieu tc \"()()rkoll\clI ofte bepnken.
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N<lluUrontwikkding

llel ~dwppcll \";1n zO(\;lIligc olll~lalldiglwdcn dat natllllrlijkc
CC(JSI'~lCllH:ll/ich klll1llCll

NatllllrpalTls

olltlyikkelcll.

Natll\ll"p,)rl'l~ ll{'~taall \lilllO~"

en llatuurge!licdcll,

rl'~el"\·'I<ll.s(1cl)ie(lcnCll Il<\lll\ll"()llll\'ikkelill"~('e[,i('dell
b

b Co

zoals

,);mgnH:zell in hel bdcr l',lIl de [I!S.

NMP J, NMP4

Natioll<1,11 Milieu B('lcid~plan.

Nula ItCI"l1;) t icf

Hij dit altcrnaticl" wordl llilgeg,ull \',11l dc

he~la,1llde situ<llic

Cll de

,l\1tOllOll1C Ollt\\'ikkclillg. 1)it ,11tcrll<1licl" dienl als referellticbdcl"
I"oor de cfkclbc~chl'ijYingcl1I'all ,11k '11lcl"Il'llinell.

Omgcy i ngsk w a Ii tcit

OlllgCl'illg~k\\"'llilcit is Iwt .'i'lI1wllhallgclldc s~'stl'CIll \'<111 1I',\ter,

lllilicl1-, Il<llllllr- ell

Perlllancnte en<"cten

lands("hap~k\\'aliteit.

rJkctcn \',111 de ingrccp, die optl'edell zol.mg de l'oorgl'llOllle!l
'11ltTIl'lliel"'liH1\\Tzig is.

Le!l he.'itai\IHI hedrijl" mel illtcn.,inc \Tchoudcrij (Lll op (Til pkk
ligl Illet ook in de lockolllst gocdc ont\\"ikkclingsll\ogclijklwdcll,
bijnlorlwcld op I'oldoelldc

,ll~l<llld

1',1ll kll"dsllilre gchicden ell

\\,onillgcn. Indien cen (krgclijke projcetl(){",1lie ITijkOlnt door
he(lrijj~hc~;ill(ligil\gbn

(lc/,e projectl()("<\tie oH'rgCll(l!llCll

lI'orden dool" CCll bedrijt"d,)\ zich 11ict I'('rdcr k.111 olll\\'ikkelell op
de hui(ligc OllgUllSligc lo(",)tic,

Pl'Ojectvestigi ngsloc,1. t ic

Ab projecllocatil', Illa,lr gcschikllc m,lkcll 1'001' het gehulldeid
I'estigen 1',111 n1('crd('l"e indiliduclc !lcdrijl'l'll op ('('11 IOC,'llc.

Ik/,c hundcling bn llilast \'oordclcn 1'001' dc

olllgC\'il\g~kI\',llitcil

ook nllancilQ(, \'oorc!ekn \'001' de lJCdrijl'l'n mel zich
n1('c!Jrcllgcn, hijl'oor!Jccld door gcbruik l\' milkel) I'all
gezall1enlijkc loorl.lcningen.

Rcconstructie

llicrl'oor zijll in Noord Br,lb,lIlt 7

Heferentie

Vcrgclij king(.\l1l'\;\bl'll).

rccol1~lrl1clicgcbicdcn

Hcgional<' natllu\,- ell landschapseenheden (B.NLE's)

[)it zijn grotc lTnhcdcn, bcst,l,lIHk uil 11atllurgcbiedcll ell
LlIld~clhlppclijk

\\',lan!cl'ollc ge!Jil'dcll, die door hun oll1l',mg

gocdc ll10gclijkllCdcIl biedcll I'oor CCI) 10 n,\llwrlijk 1l1Ogclijkl'

,

onl\I'ikkclill(1 Cll d,l,U'I1lCC dUUrZ,1<llll
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soortcn. Ook hcbben zc tot dod Lmdsdl'lpS\qardcll cn
cultuurhistorisdw \\',1<\r<lCll te hehoudcllell tc I'crskrkcll.

Rctcntic vall water

lIet tijdclijke 0pS!Mll 1',111 \Vater in speda<l! d<l<ll"I"()ol" ingerichtc
gebicdell.

Rcvitaliscring

Hierhij g,l,1t Iwt in Nool"(]·Braballt om in tot<lal 9 gebieden
(indusid de Wijde Bieshosch en (k Br'lbntse Delta).

RobuliStc VCI'bindingszonc (RVZ)

!l.oblillst Iijnl'ormig n<1tlllll"c1cll1ent d,lt t\\'ee l1atlllll"kerlwn
n:rbindt.

Stiltcgcbicd

0p hasis

1',11l

de Proyineialc l\lilicu\'crordcning zijn

stiltcgcbicdcn aallge\\'czen. !Joclstclling in dezc gcbiedcll is tell
minste !let niet btel1 toenellWll 1',1Il de gclllidsbcl,"sting ,1.g.\". de
reCOl1structie.

Stlldicgcbicd

Gcbkd \raM relcqntc ctrcctcn

op kunnen tredell l'Croorza,lkt

door de ingreep.

Tijdelijkc

dT{~ctcn

Het hcgrip lI"ordt in dit \crb<lnd gchrllikt

\'001'

clTecten die

optredcn hij de ,"anleg I'an de I'oorgcnolllcn acti\·iteit.

Val'iant

Aile I'erdere ol1del'nTdclingen op de altcl"ll,ltkl'cll \\'ordell
aangedllid als 1·'lriatltcn.

VCI'brcdillg

Ncn:Jlactil'iteitcn op het 'lgr,lrisch Iwdrijf om lwt inkoillctl tc
ycrhogell.

Vcl'bindingszollc

Zone, die decluitm,1<lkt

\',111

de e('ologischc hooidstrllctulir en

dicl1st doet <lIs llligr,1ticroute 1'001" organislllcn tusscn kcrngebicdclI en n<lt\lllrolltll"ikkclillg.~gebicdcn,A<lllieg

1"<111

nTbindingszOlws IlCcft ,lis dod harri\:rcs tttsscn dcze gcbiedcn

OJ' te hdfcn.

Vcnncsting

lk I)('lastillg

\\1Il

n'1tullrgcbkdcll, grond- en 0ppcl"\'lak[cll"alcr

met de nws\storrCll nitr,ut, stiks\of Cll fos!:lat.

VCl'snipp{~ring

Proccs in he! landschap \I"aarbij ender a,lllccngcslo[c1l
natullrgcbicdcn wordcn \crkleind en de ondcrlinge alst,1I1d
llissell deze gehicdcn \ronlt I"crgroot (a Is gc\"()lg I-,lll intcllsicn'
bndboll\\', ,l,lllieg

Watcl'!.:walitcit
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Zonel'ing:
LlIld botl won t wikke Ii ngsgebied

In (Til LlI1dhou\\'ontll'ikb~lingsgchicd ligt !Jel prilll,',1l hij de
l<)n<lhcHlII', [cn 1,11Hlbou\\'ol1tll'ikkclingsgebic(1 yoorzict geheel 01"
gedccltclijk ill de l110gelijkhcid tot uilbreidillg, Il('rl't'sliging or
niClII\'ITSligil1g 1',,11 inl\:llsicn' I'cchoudcrij, or /,\1 d,1,1r ill hel
bder \',111 de n,'collstrllclie in yoorziell.

Verwevingsgcbicd

[ell H'l'\I'CI'illgSgc!Jicd is gcdchl op de \'(,'rIl"CI'ing I'an hllldboll\\',
\\'O!\l'1l ell 1l,ltllUl'. In een ITl"IlTI'ingsgehied is IWl'I'csliging of
uitbrcidillg 1"<111 de illlellsiel'c ITehoudcrij l110gelijk mils de
rllil\\lclijke kll',\liteit or I'ulldies \',lll het gebil'd zich d<1ar nid
legcl1 H'I"Z.ettell.

ExtCl1sivcl,j ngsgcbicd

In een extcmilTringsgehied ligt hel p1'i111<l'1\ hij II'Olwn
(kernr<uldgebic(lcll) ()fn'llUllr. III cen cXlensil'cringsgehie(1 is
lIitbrcidil1u hern·stiuitw of Iliellll'n:sliuinu
\',In in icdcr oCI'<ll
,
~,

'~~

~

~

~

i111ensien: I'eelwudcrij Olll1lOgelijk, 01' z<11 ill het bdcr \',111 dc
rel'onslructk olll11ogelijk gctll,l;)kt lI"ordell. Dc liggillg \',11\
cXlcllsil'(Ting.sgcbiedcll sluil ,1,111 hij de k\\Ttshare bos- ,'Il
l1<1tllurgcllicden (-'11 kcrnr<1Jl(lgehic(len.

Varkcnsvrije zones

Varkclls\Tijc ZOIWS Iwhl)(,'11 tol doc! (k: \'ClerilhlilT kl'n:ls!J,larll('id
(I"<1rkellsziekten) lc heperkel1. lkze zOlle is ll'lllllin.,;tl' I (JOO
mcler breed ClllllOcl ZO\'l't'lll1ogclijk <I<ll1slUllcn hij 11,1(tHlr,
illl'r,lstructulIr, \\,,'tcrlopCIl en slcdclijk gt:bicd.
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Bijlage 3 Overzicht vigerend beleid en
kaderstellende besluiten
Rijksbclcid

•
•
•

Reconstruct iv\\'c! C()11CClllr,11 i(~g(:l)i("(l('n

•

SlruclllllrSchclll<l (;]"()C1K Ruillllc

•
•

N'ltllurlw)ci(lspl<lll

\Vel Anll110ni'lk

,'1\

Vcchou<!crij

Vicnlt: Not,) RuilllITlijkc Onlcning Lx!1',]

.7

N,ltllUl" HlOi" InCI1.~CIl, 11W11SCI1 I'oor

n,lluur

•

Vierde Nol,) \V,llvrlmis!Joudillg

•
•

N,lliol)<l<ll

•

Ikslull :\lil ic\!cl"fccl t"'lllpOrt,lgc

•

S\r\lcluurschclll<l Vcrkccr en Verl'o(T

MiliculwlcitbpLm

.-~

\Vet i\liliculwllt'cr

•

I-Ierst rUclllITrings\\'ct

•

\Vdzijns\\'cl

•

Mcsls\olfcll\\TI, Mincr,lk'll A,lngi!'!,' Syslccill (l\lINAS)

•
•

I,ozingcnill'sillit roOl" huishoudclijk "fnlw'ltcr (\Vet Vcrolltrcinigillg Oppcn-!.'klc\\\llcr)

!ozingcnbcsluit

•

Nat 1I11rlwschcrin ingS\\Tl

•
•

Vogel" en l-Iabitatrichtlijll

"001'

open teelt

ell

I'cchoudcrij (\Vet Vcronlrciniging Oppcn-tlktc\\',ltcr)

r1ora- vn hllll\a\\'ct

•

N,lluursdloon\\,vl

•

MonUllwntvl\\\'c(

•

Rvgcling lkt;indiging Vcchouderijtakkcll

•
•

•

K,)(lcrrcgel illg RCCOllstruct iepr()jl'ctcll
Slilllulerillosre(!elillo Cebicdsoericht lkleid

,

'" '"

lll'(wrallllll,l !klH.'er

'"

'"

•
•
•
•

h.''C'llc Sle]sclherIicning

•

St,\llk\n:l 1.\1l<lhOlI\I'(HllWikkclillgs. en l'<Twl'I'illgsgchicdcn

•
•

Zieht op gCIonde [celt

Nota Voedscl en Crocil
/\ rdlilCClll\ll"llOta

Best rijdi Ilgsmiddcknwct

Hijksbcleid in ontwikkding

•
•

AM\-B I-]uisn:sling

•
•

\Vaterlwlcid

Vijfdc Nota RlIilllldijkc Ordcning

•

llll<'grillc ,1,lIlP'lk nwstbdcid

•

Not,l Crondlwlcid
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•

Wijzigillg NatulIl'beschcnningsllTt

Pl'Ovinciaal bclcid

•

RCC01lStl'lIclic aan zct. K()cpelplan rcco!1structic eonccntraticgcbicdcn, 2001

•
•

BI\1bant ill Balans. Streckpl'lIl Noord·Brabant 2002
NatUlIr" ell Landschapso["jcnskfBrabal1t, bclcidsllOta naluur en lall(lsehap in Noonl.Brabant
2002-·2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[lro\'inciaal J\'lilkllbclcidsplan, 2000
[klcidstlota Glastllinbouw, 1999
Bclcidsnota Ondcrstelllwndc Voorzicningell, 2000
\Vaterhuishoudingsplan 2 "Salllell \l"crkcn ,\<111 water", 1998
Brabant COl\traslrijk. Ruillllelijkc \'isk op de tockomst \'an Brabant, 1999
Ontspannclld Br,1hant, Bdcidskadcr Tocrisille en Recrcatic, 2001
Natllurgehicdsplan; strccfbcclden en subsidies \'oor niltllur en landscl1<1p
Belcid.~llota

ol1t\\"crpplall, lOOI

ophoogzand "BoulI"el1 op (Zcc)zand", 1999

BclcidsllOt,1 landboll\\"kllndigc \"crbeteringcn "[)c bodcm in zieht", 2001
lklcidsplan Iksehcl"llling v,m grondll'<ltcr \'oor de drinbr<ltcrroorzkning, 2002 (concept)

'Waterschap - gcnomen rclcvantc bcsluitcll
•

\Vaterbehecrsplannen

•

\Vatcn'isks

•

!llallllcil \'crdrogingsbestrijding

•

jllanncll \'oor ccologischc I'crbindingszollcs

'Vatel'schall - tc nClUcn
•

rcl(~\"ante

hcsluitcll

Stroomgcbicdvisics

Gemccntcn - genomcll rclcvantc bcsluitcn
•

Bestclllillillgsplanncn

•

Structuur· ell Wckomst\·isi<.'s

•

1.<1lldscll'1psbelcidslllalllwn

Gcmccntcn - te ncmcn

l'clcvantt~ bcsluitcn

•

Beddk\\'<llitcit.~[ll;mncn

•

lkstcll1lllingspl'1ll\\'ijzigingcn t ,g.r. n:comtructicplall
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Reconstruct iewel COllcent 1','1 liegebicdcll
lk IkcollslructicllTt COllcclllr'llicgchiedell hiedt het weltelijk kadcr loor d c ph)ll\"!lrIning el) lIilH)ering I';)ll
de reC()nstrllclicplanllcn. Dc RecollStl"lleticll'U is sind~ I ,lpl"iI 7.007. in lInking. Dc cOllcentr<l\iegyhicd~'n
zijll de '~alldgl'bicden Illet cen l"l.'lalief inlcldcl'l' ],mdhouII' ill Noord-l.imhurg, Noord'BI"<lhalll, ()ost
O\"lTijssel Cil ill Gddcrl.1lld in "de Geldcrs(' Vallci en Utrecht Ousl" (Illet het ooslclijk decl Y,lIl Utrecht),
"de Velll\\"l'" el) de ";\chterhoek en LiClllcrs",
Dc lTeulls\rlleti('II'\'l1110('\ een illlpuis g('\'cn <'<\11 de kll',llitcit \',111 hct 1.1Ildclijk gehicd ill de
cOllccntr<ltiegehiedell. Dc wet lwoogt tot CCIl intcgrak en s<l1llcnh,lIlgcllde a<mpak \',m de prohlcll1('11 ill de
eOllcelllr<1ticgc!Jicdell to.' kOl1lcll ell kelll d<\<11"o1\l ccn 1ll('('rYoudige dodstclling, c;lo!JaaJ Zijll dcze
doclstellingell "Is \'{llgt: (Tn dUlIrzamc Lmdbolill', sterkel"(' Il<lllltll"; bo.s Cil hlll(behap; \Trhetcring 1',111 de
rccreMi('\'c Illogelijkhcden, de \\'aler!Juisholiding Cil de \\'<1lerkll'alitcit; ITrbging \';lll de l1liliellbclastillg;
\Tl"bclering I'<lll 11('1 \I'OOIl' ell \\'crkklilll<1<11 en de (TOIHlIllisclH.' slruclllllr. lk recon.Slructie zal oo!.: modell
hijdr,lgen "alllTIl n:rl<lging I",1ll de H:tel"in<lire risko's door het l"(:<1liscrell \'al1 \'<lrkcllsI"l"ijc zones,
Centr<1al bij dc rccomtrllctie staal lwt lwrciken \',Ill cell ninl\\' el'('lllricht tllsscn d c ITrschillcndc fill1cties ill
het l'lI1ddijk gcbkd. Da,ll"bij Il'ol"dt na<l~t CCll dUUO'"l,llll cconol)lisch ('11 ccologi.Kh pCl'spccticf I'()or dc
1<llldboU\I' dc n'rbclcl'ing Ian (k' kW<11itdt I'all !los, 1l,1tllllr, bmhchap, \\",11(,']" ell 1ll"d"ICli in ollderling l't,rI>,lIld
nage~IITCI(I,

lk prol'incks krijgell bij de lIill"()cril1g \',lll lwt 11'V!sl"oorstcl cellcclllr<llc rol. Zij \\'ordell hijgest,1<l11 door
reCOllsl I'llctieC()mllli~~ics,

Dc Wet 01' de Ruimlelijke Ol'dening
FClll\laal \'<Istg,'stelde recollSlructieplalllwI1 kllllncll, 1'()orzO\'cr ruillllclijk n,:ln'alll, rcdllslrceks doonl'erken
in slrcck- cn lwstcnllllillgspLl1lllcll.

De l.andilll'ichtingswct
In de I~CCOllslructic\\'et COllccntr;Hiegebicden is cell a<llltal procedul"es opgel1omen die "fll'ijkell \,,111 de
huidige 1'\IHlinriehtingsprocedur,'s ell die 1'001",,1 een sllclk <I<lllililk \';111 de pl<llll'onning elluit\'(wring heogen
te bnonlerell, /\llojlcllde inrichtingsprojecten wllcll zOl'cc!mogdijk op basis 1',111 de ITCOllslructie\\"et
\\'(H'(len I'()ortgezct,

Dc i\tli1ieuwctgeving
Op lwt gcbied 1',ln anlllloniak, st,mk ell ni\raal is lW!<\llgrijkc \\Tt- ell regclgning \'<111 kr,lChl ell ill
1"()()l"bcreiding die direct 01" indirect I',ll) groot bclang is I'oor de recoll,s\ruclie.

lIet slcIllkhclcid (wet begin }()O) door de Lcrstc J(,lllH:l" aange!lollden):
(hn het loekolllstig stanklw!eid hedt nog gecll ddlnitic\"l' Iwsluit \,()I"lllillg plaatsgcl'(JIldcll, \VclliKi!:l'll er

\'oorstellcn OIH het tm:koll1slig ~Iallkhckid te kO[l[1elcll ",\11 de 'funning in het kader I'all de recOI1Slructiv, In
IKp<\<\lde zones z(ludcll dan mindel' stringcllLt: rcgds kUllllcn g,lan gcldell d;'II1 daarbllitcll. Dc Ilog \',I~t Ie
~tcllcll

stwkl\'dgn'ing Z<lJ richtinggl'l'cnd Zijll,

I'let <lmlJltJllidkhdeid (lI'd en regelgl'l'ing dlld )001,1<11\ b:rs[c J(,mlCl' ,l,1I1gl'i)()(lcn):
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•

Amdl hllis\'esting

Lmdclijk g,lat er cell AIll\'B

IlllisH~sting

werkell die \'(Jorschriftell lle\"at met

Iwtrekking tot de alllllloniakcmmissic lIit hlli.sl'cstingssyslcnwll \'<In \Teholldcrijen. Voor cen
bepaald jaartal (alhankclijk I'an het type Iwdrijf) dient de <llllllloniakcmissic per dicrpla,'ts tot een
bcpaald lllilximUIll te II'ordell teruggcbracht. Dc'!.c maximalc clllis.siell'<I<lI'de i.s algelcid I',m
hllisn:stingssytelHell die de grootst 1l10gc!ijke hesdwnning bicdcn tcgcn de llMlclige gCI'OlgCll
\'oor het miliell ell die redclijken\"ijs ge\'crgd kllnncn \\'ordcll.
•

\Vet Ammoniak ell VedlOliderij

rond kll'ctsbare bos- en natllurgebieden komt een zone

\',lll

J.50m) met:

o

een oprichtingsl'crbod I'oor niellll"C I'Ccholldcrijcll

o

cell clllissicplafolld

\'001'

bestaande \'l'eholldcrijcn (huidig 'l'lIltal dicrell

* emissicClCtor

uit ecrdcr gCllo"lll<!e Allll'B huis\,cstillg): \"flO!" grondgebolldcll bcdrij\'C1l gcldcll
afl\'ijkcndc r('gcls die doorgroci tot \"(llll"aardigc gezillsbedrijH'n ll10gclijk Illoet
hOll(kn.
K\\'ctsbarc bos- ell n'll11llrgebieden zijn: Olldcr de hllidigl.: Intl.:rilllll'et f\Il\lllOlliak en Vecholldcrij
als H)Or \'cri',uring gCHlClig aangemcrkt (ell dus Hlor 1 mei 19S5 '1'll1gekgd of" IJCgrensd) ell
makell dccluit \'illl de door de prol'incic lwgrensde ecologisdll' hoofdstrllctulir.
•

International Pollution Ilren:lltion Control (IPlle). Dit is

CCll

europcsc richtlijll. Bij oprichting

en/ or lIitbreiding bon:n een bepilillde On1\'<lllg moet \\"ordell gctoetst of dc l'oorgenolHcn
<lctil'iteit CCII 'bclangrijke \Tl"ontreiniging' of 'Iwlallgrijke tocllanll' I',m I'crontrciniging'
I'cr(loo,.,.kt.

{-fer nilr(lo(heleid
Ilh'g

l"icwit I"oo!"t uit de Europese Nitraatrichtlijll. Dc concentr,ltic Y,m nitl,<ut in hel grondwiltcl"

de norm I'an 50 Illg/Inict olTrschrijdcn, Het nlCstlwl"id, alsllwdc de d<1<1rbij lwhorcnde ailll\\"ijzing \',m

droge zandgrollden door de minister 1',111 LNV, lwcft lllerie tot doel tc l'oldoCIl aan de Europest'
Nitraatrichtlijn.

HCl'stl'tldtll'el'ing mdk\'eehotldel"ij

Dc COllll1lissic Hcrstructurcring i'vlclkn:chouderij (Commissic Kooplllilns) II""S ingcstcld om te (1(h-isercn
onT stillllllcrendc 1ll'latregc!cn gel"icht op structurcle cxtensil'ering Cil bnordcring \'an dc
grondgcholldcnhcid I'all de illtCI\Sil.:\T mclk\'l'Choudcrij. Het acccnt ligt dililrbij op de cOllccntratiegcbiedell
in Oost· ell Zllid"Ncdcl"land, met n<1l1W de droge zandgrondcn.
Op basis \"iln het uitgebriKilte ad\"ies llCel't het k"hinet IwsJotcll in bcpaaldc kll"etsbare gcbieden
grolldgcbondell nll'lk\'echouderij na te SITc\'cn. Dc kwctsbare gebiedcll worden aangc\\"czcll op ba.sis
gc\"(wlighcid H)OI" nitr,,<'ltllit.spoc!ing, fOS!;'iltdoors!ag, illllllloniakcmissic ill

CCIl

1',lIl

zonc rond roor ITl"mrillg

gc\'(wlige dclen I',m de [HS en gehicdcn lI"ilar I'cnlatting lI"ordt llilgcstrccfd. Dc il,)Jl\I-ijzing I'illl de gchicdcn
Illaakt ollderdccillit

1',Hl

het rccollslructicproces. BinnCll de il<lnge\\'ezen gchiedell wordt Illet CCll !linkc

nnanci(~lc injectie (f:159 min. hinnel1 de rcconstructicgehieden) grondgcholldenhcid op gebicdsnil'l'illl

nagestrecfd. In )0 I0 \\"ilmen, \'ia een integr'llc 'lanpak, cell grondgcbondcnheid hchbcll bereikt en
lwhouden. I-licrmcl' wonkll gebie(lsspecineke milicukll'alitcitcll gerc<1lis('enl ell kiln de lllclkl'('ch(Hl(lcrij
tel'Cl1S bijdragen <1,\11 "gro"nc dienstcll".
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Genomen besluiten
flicrondtT lI'ordt kort ingcg'l'lll op de roor de recollslruclic in Noord-Br"hant lwlangrijkstc gcnonwn
Iwsluitcn.

lIi;h/oCISIIlH,kodcl" f{(.'COIISII"UCliel'ldlIIlCIJ

0(1/;

2002;

In artikel 17 Y,ll1 de Rceollstructie\\"c( Conccntr,lticgebiedell (Reco1lStructieIITt) is bep'Mld dat
lTconstructicpbnncn (k gocdkeuring bc!toe\·cl\ I·all de ministers I·'lll LNV ('n VROM, ill ol"t'l"ecnstcmming
met dc ministers die het mcde a'lngaal. Hierloe is het rijksbdcr opgcsteld. Het rijksk<lder hcdt geel1
fOl"lllclc juridisdw .~tatus. Het hiedt inzicht in de mallicr \\·<l,lrop het Rijk de lTcollstrtlcliepLlIlnen zal
hcoordclel1.
I let Rijk toct.~t op de door\\"crking \',lll de Rijksliitgangsplilltellnota (RUN) ell Yigercnd hckid. l~odc dr,laC]
in dt, toetsing is:
•

hijdr,.ge a,m hel rc'lli.~Cl"en 1',111 doclcn ten opzichtc I',lll de nlilsitll,ltic ((ll.' sitll<ltic l'ooral"g,1,1Ild a,Ul de
recollst rucl ic);

•

integr'lliteit (oll(krboulI'illg ketl:l.es en intcgr,l)(' ,\fll'cging);

•

l'in,1Ilciccl hcsl,\".

,

llicrin is \\Tttelijk \'astgclcgd 11',1<11" lwt reconstructicplan a<ln lll(wt \"(lldocn. Dc RCC()Il.~t1·11Ctic\\"et is sinds I
april )(}O) in \\T,ling.

{{iJ/.:,ui/H(/Il~I-'IJUIlICIl(f\IJ.\")

[)co

rijksllitg,lIlgspulllcll I'oor hct ()p.~tclkll

1·,111

het rcconstrllcticphm zijn opgenolllell als hijL1ge bij de

RecollstrllctinH:l. [kzc lIitg,mgsplilltcll zijll \'(:]"(Iccld ill de I'Olgclldc \·ic1' I"uhrieken:
•

l~uimt('lijk en l'Clerilh1ir;

•

l\\ilku;

•

\V"tel"i

•

N,lt\ltlr cn LHldschap.

I'ror!llci<l!c Uil,ijIIllH'fllllJlclJ XII/O (PU\)

Dc rijksuilgangsplilltcn zijll per prol'illcie ITrl'l'lld in pro\'inci,1k \litgang.~l)lllltcn. Dc pnwineie Nool"d
BI",lb<lllt Iweft in 1999 een Prol'inciale Uitgangsplilltell Nota (PUN) opgestcld.

Dc I'rO\'inciak Uitgallgspuntcn Not,) (l'lIN) I'ormt S,1nwn mel alldere Iwlcidspl<lIllH.'1l de input '·oor hel
K()Clw1Illan.

f{Clilo!iserilJi/ (of)(ldiJk (;cb!<:d: f{ccomlruuic OWl ze/; K(Jopelp{<l1I f{eCOII,l'(!"Ilu!e COIl(('1I1I"m!eNehiedclI

Het Koepelplall is het dircctc result<l<ll \·,m <lf~prilkcl\ uit de PUN. Het pLm llCeft t\\"cc primaire I"unclics:
1.

f{ichl!lIiIlfC)"ClJd

kctdcr l"(!()r de /{cwl)slnlC/!ccommhsics. I let koC[wlphll1!w\·at slllrendc en/ofbilldende

opdr<lchtcll 1'001" de ("ommissic.~. Dc opdr'LChtcll Iwbbcll ]wtrclzkillg op H'I"schillcndc bc!eidstcrrcincll.
llet kocpclplan is daarlllee Iwt kader II'a,)I",1<1I1 dc prol"illl"ic de l"eCollstruclieplallncn toclsL llet
kOCjwlpl;\Il lllod inspirel'ell tOl een <lde(]lIatc in\"ldling \",111 het lwleid I'oor lwt Lmdelijk gchied.
2.

flll<';ijlwclld kadcr

1-001'

hI.'/ fll'Or!lI(!ole bdeid

r()Ot"

her

f(llldcliJL' i!c[,ied. I-let kocpclpLm presentcert het

pro\·illciale en rijkslwlcid d'll gcricht is op Iwt 1,1lldclijk gchied zo \Tellllogclijk ill onderlinge
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samenhang. Het g<l<lt daarbij om 1ll'leidstlwma's qrkrend \',Ul \\\\tcr, llatUlll", milieu ell rl1imtclijke
ordcning lot soci,)<ll"cconomische vit"liteit, hmdhol!\\" ell reereatic.

IIt·t Koqwlplall ondcrstcllnt de gebicdseoll1ll1issics door heldcr op cell rij te zettcil \\-,It cr in de
recollstructicplannell a,lll de orde zal/moe! kOlllen. Het Koepelplall gcc!t <1,111

\\',11

de prm'incic

\',)ll

de

recollstrllctiecommissies \'Cr\\"<\(:ht: welke doclcll zc met de I"ecollstrllctit, wi1 rC<l!iserell.
[n

het Kocpelplall kiest dc prO\'illcie v(jor cell dric\'oudigc \\'erb\-ijzt':

I.

itltcgralc zonering;

).

jlo1kket \"'lIllllaatregc!cn;

l.

f1<lllkcrcnd lwleid.

Dc integr,lle zoncring lwelt als uiteindclijk docl dat aile rlillcties in het bllitengehied zich duurzaam kUlltlell
h,Hldh<lH'1l ell olltwikkelcn. Hier\'{lOr \\'ordt het huitenuebied
in drie zOlles I"crd cdd:
c
cxtellsi\'Cringsgebiedcll, \'CI"\I"C\'illgSgchicdcll en l<llld!l()t! \\'(mt \\'ikkclingsgcbie(lcn.
Extellsil'Crillgsgebiedell zijn gcbiedell \\-<1ar grote \\',)ardell oJ> het \lak

\'<111

\\"<ltcr cn bodelll, natllur, bos,

l<llldschap, cultllmhistoric en grondgebolldell landhollll' 11<1,lst db,lr ell \'Cl"IW'\'ell I'oorkoll)en or 11',\<\1" die
\\'aardcll kUllllCIl lI'orden ollt\\"ikkdd. Docl is Olll dc'll' \I"<larden tc bcholldetl, tc ontwikke!cn en te
\'Crstcrkcl1. Uitbrciding, hel"\T~tiging of llieu\\'l't'.~tigillg 1"<1Il illtcllsiel"C \'cchouderij is hier Ilkl tnogdijk.
Verll'cvingsgcbiedcn kCl11lCll cell sterkc I'ermcnging \',lll LmdboulI' met \\',\<\rdcn op het gebicd 1',HllI'ilter,
!Jodcm, n<ltllur, hos, 1'1lldsch<ljl cn cultuurhistoric. 1n de'll' ZOlle kOlllCll \\'a,trdell \'()or di" ()ok in
extensiH'ringsgebicdcll l'oOrkOtllCIl. 1\laar q,)k Iwblwn die \\"l<lrdell in H'I"I\'c\'ingsgchieden cen l<lgere
kll-aliteit, komell zij I"oor in cell geringcrc OIll\',lng, orkolllcn zij men naast elbar dan we! gelijktijdig met
,mderc k\\"<llitciten \,()(lr. Plaatselijk is el' duiddijk on!I\-ikkelillgspcrspecticr \'oor bcp,)<)ldc \'{)l"JnCIl I"all
h,ndhol1w. Vcstiging

\',lll

en ()lll"~chakeling lla,lr intemlc\'e ,'cehoudcrij is niet mogelijk; uitbreiding I'an

intensicl'C \'cchoudcrij is ,,11ccn mogclijk op loc<ltic_~ die <lll"lHilic\l ell landschap \'oldoend e
uithreidingsrllimtc hebbell om IlllT tc kunnen grociell Inet de markt.
In cell bndboll\\"{)ntwikkding.~gchicdfigt !Jet prilll<l<lt bij de landbollll'. L<lndholl\l"ont\\'ikkeling~gebiedell
zijll Iwdocld

Olll

perspecticr te hicdell <Ian met namc grootsc!Jalige, intcnsie\'C en gchou\\"gehonden

landbot!\\·\"(lnLwn. [I' zijn ,"ijr 'H."Centcll lllogvlijk: akkcrhou\\" ell tllinboll\\", boomtcclt, g],lstllinbouw,
rllmh'Cc

Cil

intensiel"c \Tchollderij.

(;e[,ied.,"(,!/bakcnill[( De j'eCOllslruetie is i1LTidll of! dU!lrz(!lIIc Ol!lll'ikkc!illil

\'(111

!let

f(lIldc!ifk ffe/Jied, ,lI(/(//ref/c!ell

1.'/1

(/c/ilileilen in ,Ie hebOtlllde hmJ I'olle-I) ill I'rinci/,e hui/en de {\cwllSll'uclie, mer lIilZolldcrilW I'all de aClil-ileilell die
1!<'lreHilJH hebbcll op fe~/b(J(lrheidl'mpcclelJ.
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Bijlage 4 Voorlopig beoordelingskader
OpbOll\V
•

Het orcrzicht b ingcdccld in cell ded /\:\0(,1,1,)1 ccollollli,sc!w Yit,ditcit) en dcclll:Omgc\-ingsbnlilciL

•

Up <lit IlI011wn[ zijll 92 criteria ondcrschcidcll.

•

Ded:\, Soda,)l cC'ol1ombchc Yil,11itcit is olldcrrcrdc c ld in de aspcctcn:

•

•

Al Lmdhotlll' (14 critcri,l)

•

A) Rccrcatic en Tocrislllc (') critcri,1)

•

Xl Socia;ll--cCOllOlllisc!w structuul", lc clh<larhcid en Vcrkccr ell HTH)CI" (10 criteria)

Dec! B. Omgningskll'<llitvit is ondcrn'rdcdd ill de ,1spcctcn;
•

HI \Valer

•

112 St,mk

•

Il_~ NatllUl" (19 crileri,,)

•

IH Landschap ell Cultllllrhistork (9 niteri,1)

Cil

Cll

Bodcll) 00 niteri,,)

All1ll1oniak (5 criteria)

Vcrantwoording
I.

!Iel o\Tl"zichl is gc!J,1s(:crd op dc dockn/ililndachtspulllCll Y()OI" de ITCOllstructi" in het "Igellwell
ell de <l,lIlJl<lk

2.
3.

ql)

reconstrllctic cn Ill.e.r in Noord-Br"h,lIlt inlwt hij/:(mder.

IIct O\'Cl"/:ichl is 'llgestemd met het I\ijksbder I\ccollstrllclicpl<llllWIl dd.juli )00).
IIct o\Tr/:icht is /:O\Tc! Illogelijk 'h\ll.~llIitClld gCl11<1<1kt oJl lwt j(oVjl('lphm en het
doc!rca lis"ticschclHa lell hchoen:

\',lll

de progr,1nlllwring ell monitoring. Dil doclrcalisalicschcma

is yooral gCl1l<)<1kt Inct het oog op het in dc tockoJ1)st metell
1H<l,1trcgcl.
gcgl'l'C!l.'

III

\',11)

de rcslIltalCI1

1',111

gehkdsgcrichle

dt: toekol11.~t kan I1Hlllitoring I'll e\',lluatk p!a"tsl'indcn op basis I'an gCllH'tcl\

OI'CI"

de \\Trkclijk hch,1,11dc rcslllt,'kil.

Kwalitatjef V('I'SUS kwantitaticf metcll
\Vaar in de kololl1 'hepalillg' de term 'kll'alitaticl"' .~t'I'llllClekcllt dit d,1l dl' lwoordcling rail hel clfecl nicl in
lc ],crckcllcn

01" te nH'len ccnilcdcn (hl',\lltil<1licf) is uit tc drllkkcn 111,1,)1' d<lt cen ],cschrijl"l'-'IHk (k\\',\lit,ltiClT)

indic.1tic 1',111 Iwt cfli:cl gcgCl"cl\ zal wordcn,
Voor ZO\'l'l" Illogclijk is gCll"'1Cht doclcil zOI'ccl mogclijk te I'crtakn in k\\',lIltit<llicl'l' criteria. Lell a,mud
doc!cn is gC<lhstralll'enl of \\'ordt kw,11it,llicf hcool"dccld omdat Iwt uitll'erkingsnil'eau lTIl kW<lntit,ltiC\"('
hcoordeling nict locbal dal1\\'l'l de Iwschikharc gegcl'cns
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Beoordelingskader Milieueffectrapportage

A. Sociaal economische vitaliteit
At. Landbouw
Deelaspect

Correspondcrend reconstructiedoel

Geconcretiseerd reconstructiedoel

Criterium

Vctcrinairc

l<"caJisatic \'an \'arb:'I1S\Tijc zones

Gcrcaliscerd aantal \'crplaatstc of hceindigcndc

A 1-1 Het aantal rcrplaatstc/gcs!otcn lwdrijfslocatics in de

\'"rkcnshoudcrijcn

pcrccnt<lge nn hd totaal "i1ntallocatics in de: HZ

Vcrbctcren n::tcrinairc \'cilighcid door

en
G('rcalisecrdc sJmcl1wcrkilwsH.'rbanckn
,

/\ 1-2 Het aantal bcdrijn'tl of dicrccnhcdcn dat "wterinair

h:::tcnbcnadcring

tr;ll1sportrcgulaticplJ.nncn

\-eiJig(cr)" is door gcrcalisc.:rdc samcO\\"crkingwcrbanckn

k\\Tbbaarhcid

Bcp.. lina
HZ

in

K \\'antitatief

Kwantitatid/
(~n

Kwalitatief

transponn:gulaticplannen

Economi~d)(' ba~i~

VcrstcrkCll en

landbou\\

landboll\\

\"(~rbn:(kn economische

basis

Combillcr(~n \"an

landbOllwfllneties met %Orgfullctib

Ontll'ikkckn nieu\\"c (nc\Tn)acti\'iteitcn op agrarisdw

A1-3 Het aantal gercalisecnk zorgplaatscn

K\\"antitaticf

A1 A Hct aantall"(JOr pllbliek opengestdde agrarische bedrijn:n

Kwantitaticf

A1-5 I-let aanlal bedrij\'cn met agrotocristische diensten

K\\'antitatkf

KlI'antitatief

bedrijl'cn

\\-aank
Toc"cy{)c"dc
:;;.
:;;.

Croci nn dc markt H)Or strcckproducten

yan dc landboll\\'
Croci \'an lwt a.grarisch natuurbdwer
Biolo"isdll'
landbou\\"
,

Croci tot 10% nn het totaal aantal

bedrij\'(~n

Croci aantal bedrij\-ell met productic, yen\-crking cn

A J-6 I-let aantal bedrij\"C1l met productk, \'cnrerking en afzct \'an

afzet \'an streekprodueten

str(~ekprodllctcn

Croei \'an het agrarisch natullrhdwer

i\ 1-7 Bet aantal hcctaren met agrarisch n;ltllurhchccr

K\\'antitatkf

Ger('aliseerd areaal met biologischc landbou\\"

A l-B Het perccntage biologische bedrijrcn

KlI'antitaticf
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Deelaspect

Correspondcrend n;;-constructicdocl

Geconcretisecrd reconstructiedocl

Criterium

Bcpaling

I)uurZJnw productic

Croci nn het aantal hedrij\'en met ('l'n

I-kt Ilcmcn I-an maalregden op me('r geslotell elL sehooll

A i·9 Het percentage bedrij\-ell dilt IllJiltregekn Iwdt gctroffl'l1

K\nlitJticf

dUUrZJllle produni('\\-ij;;;c

te prOdllCl'ren

om dliUrZalll('r tc

I-kt I1Clllcn \'illl maatn:('c!cn
om l1('t lllestonTsehol tel"U"
~
~

A i-lODe matc II-,"'rin hct 11l1'Slo\'cl""ehol is ll'nlggl'drong('n

K\\'antitaticf

E:\tellsihTing \"an de mdb'ceholldcrij (Ci('

:\ 1·11 Lk mall' \\-darin mclb-cchoudcrij]wdrijl'l'n kunncn

K\l'<1lilaticf

Kooplllans)

extensil'('ren

Verbderen

Vcrbeteren \'an de ruimt('lijke struClllur \"()Ol"

AI" 12 Het pereellt,lg(' grondgdlOndell bvdrij\'<.:'n dat ruilllll'lijk

ruimtdijkc strllcluur

gnmdgeboll<!cn bedrijn~n

\I'()nlt toegcdecld in IJndhiJuI\'()Il~~~'_~kkelingsgebiedl'll

COlleentralie en ZOlWl"('n \'an inlensie\T tcdtell

A 1- 13 l'kt IWI'ccntagc intl'nsiCl-(' bedrij\'(~n dat tocgcdccld wordt

(gIJstuinbotl\\", boollltecll,

in (spccil"iekc)

Vcrmindcr<.:'n \',111 het nwsto\'l'rsehot

pr()dlKt:rl~n

te drin.gen (lI'aarondcr mesl he- en \·<.:'l"\\"l'rkill,g)

K\\"llltitatie!'

K\\·J.lltitaticf

landholl\\'ol1tl\'jkkclingsgcbi(~dcn

Yolkgl"ondstuinboll\\-)
Verh\'lcrcil \-,lll de waterhuishollding

.'\ 1-i +{)(. mall' \\"aarin \\'<ltl'l"huisholldlllg "allsluit hij {k

KlI'alitaticl'

bcdrij L~doclst('l]il)g
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A2 Recreatie en Toerisme
Corresponderend rcconstructiedoel

Geconcretiscerd reconstructiedoel

Criterium

Bepaling

Ont\\'ikb.'kn

Kwalitaticrc \'crbetcrin"
, I'an het

Gcrcaliscerde kll'alitcitsY<.'rbctcrin(Y
,

;\2-1 Kwalitcit \Trblijfsl'(lOrzieningcn

KlI'aJitatid'

t()('ri~ti~ch

rccrcatid' product

Dcclaspcct

rccrcatic\'c

tocri~tisch"

vcrblijls\"{)()rzicningcn

loorzicningcn
Gcrcali~cc]"(k niCll\\'e

\'oorf:icninucn
, <lic

bijdrJgcn aan kW,llit,lticl'c \Trbctcring ell

,'\)- -) .;\antal

,

~'crcaliseerdc
;:,
,
;:,

KII-antitaticr

uc\\,cnstc tocristisch-recreaticrc

\'oorzicningen

\TrschcidcnllCid
Verhetcrcn

Gcrealisccrd aantal \'crpbatstc

/\2· 3 Gcrcalis('crd ZlJ.ntJ.] l'CrpbJ.tstc bulrijl'cn

K\I'antitaticf

ruimtelilke structuur

rccrcaticlwdrij\"cn n;nr kansrijkc pkkkcn

VlTgrotl'n rccrcJ.tic\'c

Vcrgrotcn tocgJnkclijkhcid \'an het

/\2-4 Aalltal maatn::gekn ter \"lTgroting \"an de recreJticve

K\\"antitaticf/k\\"J.!i·

bdc\·ings\\'J.J.nlc \'an

:;,.

adJicd en natuuraebicdcn

bck:\'ings\\"aardc nn het l.111ddijk(' gcbicd

tJ.ticr

Ontwikkdell routes en routenct\\"crkcn

.'\2-5 Leng;tc gcrealiseerde routes

KwZlntitaticf

~

het landdijk ,gcbicd
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A3 Sociaal-economische structuur, Leefbaarheid en Verkeer en Vervoer
Dcclaspect

Correspondercnd recollstructicdoel

Geconcrctiseerd reconstructiedoel

Criterium

Bepaling

Suciaal- CC(>I1ol1lisdw

VcrbctlTing \'an de socia,,1 c(:o!1omischc

j-Id Crl_'<:';rcn or aanwijzcn \'all cen or Ilwcnlcr<-'

:\3-1 \Vij",(: I'an functiolwrCll ,",Hl de socia,,1 eco!1omisc!w

K"'"litatkf

strucluur

slructuur op het plattcland

(oH:rlcg)organcn dat lokak initiatic\'cn tel" \'crlwtcring

platforms (SEll's)

\'an (Ie soeiaal-lTolloll1ischc struclllur liliticcrt, stimulccr

en

b(~_gdcidt

\lJ<lbchappclijkc aandacht

H)()l"

de ,,;ociak aspcctcn ,"an

,

.'\3-2 Het Jantal en de oll1\-ang \'J,n

acli\'iteitcn/proj~'eten

c(o!1olllischc I'<Tan<!(:ril1'JCn bimwn de landbou\\'scctor

landbou\\v'ctor die door lwt SF]) wonkn uitge\-ocrd

(in het bijzonckr \'an de int<::nsi('\'(' n;choudcrij)

(bijY()orbecld

\'cr.~tcrking

ccol1omi~chc

H)()r dc

~ocialc a~pcct~'ll

\Trandcringcn op het plattclal1d

\"an

(,1)1dcr~

dan

Het

n:ali~ercn

I'an

plaat~n'rqngcnde

\\'erkgclcg('nllCid

Ikhoudcll en

Ycr~terkcn \"<Ill

l!<..- Icclbaarhcid in

de dorps- en kkine k<..'nlCn

L<..:dbaarheidsHTbctcring door het op stclkn 1-,1)1

,

0ll1Y~1I115

en de resllltatcn daaITan)

I-an

K\I'antitaticf/
Kwalitaticr

(bij\"oorlwcld mllltil'ulletionek ,gebou\I'cn)

.'\3-4 Dl' matc waJrin plaats\TITangl'nd lI"erk \\"onh gcl'tJllden
door

Leelb"'lrh<..'id

K\\"J!imicf

aetiYiteiten/projcckn/\"oorzkning('n die door het SEl' wordcn
uit~cYocnl

Iandbouw)
Cn:i:.;rcil I-an nku\\'c ccollomischc drag<.'r.s

i\ 3- 3 Het aanta! ('n (Ic

K\I'antitatid"l

\'01n niell\\'e, ,Mn de landhou\\

_~crclatcerdc econol1li~che aetil'itciten
M<ut~chappdijk~' aandacht

1'001' de

K\\'antitaticf

~toppcndc a,grJri0rs

:\ 3- 5 Het ,Mntal

dorp~ont\\'ikkeling.'iplanncn

K\\'antitatier

dorpsont\\"ikkclingsplannell \\'Jarin de leclbaarhcid in de
kcrncn wordt

g(~anJI:-~eenl en

plannen wordell gell1aakt

\'onr lwt oplossen \'"n kndpuntcn
Kwantit,lti e l'

:\3-6 H",:t aantal projeeten en 11<..,t aantal daadwerkclijk opgcloste
krw!puntcn
V('rke<..'r en I-<..Tloer

0ptimalisatic yan het relTe,lti('I"c Iwt\l'erk

\',111

K\\'antitaticf

:\3-7 Hl't gel"('aliscerd aant,,1 n:LTl'Jtie\'<..' fidsroutcs

llets!),tden
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Dcclaspect

Corresponderend reconstructicdoel

Geconcretiseerd reconstructiedoel

.'\3-8 ]--let
Verminderen I"an de n:rkeersdruk in kwetsbare

Bep71linQ

Criterium
"gcrea!i~(x~rd

J.antal kilometers reereaticf tktspad

K\\"antitatlcf

A3-9 Her aanta] algesloten \yegen en paden in natuurgebieden

Kwant itatid"

Tegengaan n:rkecrshindcr bij nieuwe intcllsiel"c

"\3-10 Het ontstaan \"<In \Trkccrshindcr en Oll\"cilighcid

K\\-alitalicf

recrcatic\"c ,Ktidtcitcn of projcctlocaties n)or

lwstaandc wcgcn als gnolg I"an nicuwc inlcnsinc acti,"itciten

natuuroebi('den
,
0]1

intensic\T n:choudcrij of intcnsicn: tccltcn
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B. Omgevingskwaliteit
BI Water en Bodem
Declaspect

Correspondercnd reconstructiedocl

Gcconcretiseerd rcconstructiedoel

Criterium

Bcp7.1inu

Ruimk qJor de rh-il'r

VlTgrotCl] n:ilighcid door aall\\ijzcl1

G('hicdCll \-rij\\','I"Cll I'an (bpitaal)intl'n~i('\'c

B1- i Percentage \'an het totalc zockgcbicd dat \'\'] i',oncring is

KWZllltitZlticf

-;[}ckgcbiedcn y()or \\'aterlxTging (2050,

ont\\-ikkclilwcn

gnTij\raMd \'an intl'n"icI'c ontwikkding('!l

C()lllmi,;~i('

>

Lutcijn)

(inc! COBE\L\)
R<.'gj()n~\k \\-,llerbcrging

rcali~crcn \',,11 \\'atcrbcrgingscapaciteit om

\Vall'r \-a~tholldcn in gcbiL'dcll \\',l,lf

llit\\Trk('n

\\-,ltcro\"lTbsl kan optr~'(kn

\\'atl'I"()I'l'rla~t tc \'OOrkOllH"ll

\Vatcr Yastholldvn "ail dv hron

ell

B1-2 Gnca!isl'('nl Y(llumc

(nl)

KlI"antitaticr

\qtcrbcrgingscapacitcit

Uit\\-(Tken en n..' J]isl'ren \"al1 projectcn om II-akr \-ast k

B1- 3 Opperdakte gc!Jicdcl1 I\"aar maatrcgc!cn getrol"k'!l II-ortkn

houdel1 hlj de broil

om Il'akr \-ast te houdl'!l

Tl'gsngaan I'an (tocko!l1stig) w.1kro\"crl.1st door

KII-antitatiel"

B \-4 "'\al1tal n13 tijdc!ijk tl'lwrg('11 II-ater

Kw.1ntit.1til'!'

BI· S \1ale \\-aarin g('bicdcll \"(}ldocn aan (Ie gell'cnstc situati c

K \\"antitalief

K\\-alitatief

het scheppen Y.111 ruimk om bij hoge .1fHll'r
tijdelijk water te lwrgel1 (n.::kiltiegehieden)
G wn(!\\-akrsland

Grond\\'aterstalld l"tel1 \"(}Id(wn .1an de

GrOl'Hhl'.1tcrst"nden la1cl1 H}ldOen "all hcoogd~'

(GGOR)

Y.1stgcsteldc grondll'aterstandsviscn (H'crkracht)

\\'atenloel(:11 (d;-n.1misch pcilbehecr)

,

rail een "ebied
:\il'U\\"~~ ol1t\\-ikkclingen aj~tcmn1('n op gClI'enstc

NieuII-l' ont\\"ikkding('n latcn 1'()ldocn/hijdragen .1.1n

B 1-6 ;\·lak \\-aarin niCtl\\T ol1twikkc!il1"cn l'n I"uncti c s Yoldol'n aall
>

GroJ1(I\I'.1ter.stand

lwoog(k 11-.1t('r<!o("len

\bijdra,,~pl aan

(I<.., cisel1 I'"n het hydrologisdw sysl(OCJl1

N,:nwn \"all ma,nregckll die kiden tot rc.1lisatk

\Valenl()~'kn rcaliscr('n in de natk n.1wurpards

B 1-7 :\rea.1l hinncn de hydrologbch Ilatllurparvls \\",lar <k

\"an de _svcloralc \\-ater(]oelen in (k h;.drologisch

(rcsu Ita:I!s\-("rpl ichting)

scctor.1lc I\"atcnlo('len ,,('lwe! oi"gulccltclijk zijn gcrealiseenl

K\\'"nlitatid'

h\-ctsharc delen qn de EJ-IS
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Declaspect

Correspondcrend reconstructiedoel

Geconcretiseerd reconstructiedoel
Jwdro!o"i.~ch niet

Criterium

Bepaling

131-8 Areaal binnen de hydrologisch niet-kwctsbare de len nn de

Kw"ntitatid'

Nc:nwn \'an l1laatn::gekn die kidell tot rc:alisatie

\Vatcrdoelcn realiscrcn in dc

\-an de seetorak watcrdoclcn in de hnlrolo(Jisch
:;,
-

dden

EHS \narl11ee de slTtoralc waterdoelcn gehl::e1 of gcd<:.'eltelijk zijn

niet"kwetsbare dden

(inspannings\'erplichting)

,gerealiseerd

Nemen I'all rnaalreae!en
, die lciden tol

;\-'bte waarin IJndbolllnJoelstd!ingen en YOchtnlorziening

oplimalisatie

op c:lbar algestemd zijn

\',lIl

de HlChtnJorzicning Y"ll

-

:;,

kll'ctsbare

I B1-9 Areaal waarin de landbollwdoelstdlingell en

K \\"<l!ltitatief

\'ochtn)orziening op clkaar zijn atgcslcmd

!andbou\\"gronden
Grondlntcr

Nemen nn maatregden die !.:iden tot (Il-

B 1- 10 Areaa! met gcrealiseerdc maatrcgclcn die lciden tot <!c

k\qlileit

gl'\\'cnste grondl\'aterk\\-alilcit n)or

gewenste grondwakrkwalitcit \"()()r fosfaat

Kwantitatief

fosf"atbelasting
Nemen yan maatregdcl1 die !eiden tot de
grondwatl'rkwaliteit conform ell' ELl-nitraat

13 1- 11 f\rcaaJ met gerealiseerc!e 111"alregelen die !eiden tot <!e

Zie fosl:"lt

'-'l'\ITnstl' ~"rondll-aterkwallteit I"(JOr nitraat

~

richtlijn in 2017
:'\emcn I-an maatregekn die !eiden tot de

13 1,·12 Area"l met gercaliseerde maalrege!en die !eidcn tot <k

opperdaktclI"aterkwaliteit I"(JOr

gell-cn~tl'

grond'l"aterkwaliteit I"(JOr

K Il"aJitaticf

bc~trijding~middelen

bestri jdingsmidde!en

,

0Plwn'laktewaterk walit

I\"C!11en \'an maatrc('c!en die kid ell tot de

BJ- J 3 .Arcaal met gercaliscerdc maatregc!en die kidcn tot dc

cit

ge\ITllstc oppen"bktclI"atcrkll'aJiteit conform

gcwenste opperdaktewaterkwilliteit w)or fosfaat

K\\"antitatief

de MTR norm in 2022 in het gchelc gebicd w)or

(os!J.at
!<km

1'001'

B I- J + .Areaal met "erealisecrde maatreuckn
die kiden tot de
t;.

nitraat

K\I-antitaticf

~

,gewensk oppen"laktcwatcrkll"aJiteit \"oor nitraat
Idem I"oor bestrijdingsmiddelcn

B1-1; '''reaal nH't gerealiseerdc maatregden die Icidcn tot de

K\ranUtatief

,gewcnstc oppen'Jaktl"\yaterk\\'aliteit I"oor Bestrijdingsmiddelcn
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Deelaspect

Corresponderend reconstructiedocl

Geconcretiscerd rcconstructicdoel

Bep7llinH

Criterium

\Vater- en

:'\cnwn \'an lnaatrcgclcn die leiden tot \\"atel"- en

B1· ] 6 Inschattinv
of k\ralit,,'it "lieh in de richtin"
loan de
~
~

bodcmkw,llitcit in

hodnnbnliteit in de nalUurgebie<!en conform

l.:cologisclle ge\\-('nstc kll"alitl'it

,

natlillroehil.:dcn

de Ell-kadcrricinlijn water

\'001"

"1.11

K \\"alitatief

ont\\"ikkclcn

f()sl~l.1l

Idem H}Or stikstol"

B I - 17 Inschatting of k\\"alitcit "licll in (!c rieilling \'an dl.:

K\\"alitaticf

ecolo,fl:isdw ,gc\\,cllste k\\"aIiteit "laI ont\\-ikb.:lcn
B]· I B Insehatting of k\\-aliteit ziell in de richting yan de

IdCll) \'(}or bcstrijdingsmi(klclcn

K"'alitaticf

ecologiseJw _fl:C\'Tlhte k\\"alitcit zaI olltwikkelcn (trend)

,

\Vater- en

:'\cmcn ,-an lllaatn'(Jclcn die kid<..'n tot

B] -19 Insduttin<J' of k"-aliteit zicll in de richtino ,"all de I'c\\"cnstc

hodcmk\\-a]ilcit in

\'\'rmindcring ,'an hl"t I-isieo ,'an uitspoding qn

kwalitclt zal ont\\'ikkckn

II itSIl< H:

I ingsg<..' \' (ll' Iigc

~

~

~

Kwaiitatief

l1itra,lt in uitsp(lI'lingsgel'(wlige gebiedcl1

,gchic,kn

B 1-20 Inschatting of kwalitclt "lich in de

Idem \"onr I"osl"aat

K \\-alit,1lid"

,'an de e

_'!e\\-enst(' bralit('it "lal ont\\-ikkekn
Ide111 nJor bestrijdingsmi<ldclen

B1-21 Insehattinl'
of k\\-a]itcit "lieh in dt" rich till"
\'an de ~(Jcwensle
~
~

K\\'alitatid"

kll'aJiteit "lal ont\\'ikkekll (tn.;'nd)
\V,H('rk"-,,liteit in G\V-

:'\emcn yan maatrclrckn di(" kid en tot de

HI -22 Areaal nwt ~verealbeenk' ma,\trcve!cn
dic kidcn lot <!c
~

h,~sdwrminvsuebi
cdc n
~ ::-

\\'atcrk'\-alitcit in G\V.lwsclwrmin0~"cbi('dcn
~~

\\"atcrk\\'aliteit conform Ell-strcehq;'rden \'oor drink\\'at..:.'r

>

K\\'antit,uicf

(2S-jaars zones) conform Ell-"~tr(:d\\'Jardcn
\"oor dl"ink,,-a[(T \'()()r nitraat
Idem \'()or hestrijdingsmiddckn

BI-23 Inschattilw~ \'an mOlatl"cw'kn
die kiden tot \\-;,tcrb\-illitcil
~

KII'zditaticf

uJl\I()rm EU-stlTefwaarde
!<km \'()(Jr 100-jars-zone (nitraat)

K\\-,mtitaticf

B1-2+ :\reaal nwt gerealisccrck maOllrcgckn die kidcn tot <It\YJterk,,-aliteit conform Ell-str(Tf\\,aan]u1 \-oor drink\\'atcr
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Deelaspect

Corresponderend recollstructiedoel

Geconcretisecrd reconstructiedoe1

Idem H>or I OO-jaar~zol1e (hcstrijdingsmidckkn)

Criterium

Bepalino-

B1-2 5 In:;chatting nn l11aatregden die bden tot Iraterb\-aliteit

K\\"alitaticf

conform EU-"m"eeJ\I"aardc
Sanerel1 ongezuiH.'nk

S,llwren \"an aile ongezuiverde lozingen oj) het

lozinw"n

oppen"laktelnter

lkekherstl'1

B1-26 Aantal

ge~al1l'erde

lozingen

K\\"<lntitatief

Saneren I"all aile rioolol"erstorten

B1-27 Aantal gesallecnk-/I"erbcterck riooh)\"('rstorten

Kwantitatief

Herstd

151-28 Gerealiscerdc kngtc hcrsteldc beken in km

K\\-antilatief

13 I"29 [nschJtting I"an het effect

K\\"alitatief

V,H1

de ecologischc en landschappdljke

bl"alitcit vJn heken
Vim

gcrealiseerde maJtregekn

die Iciden tot de gcwenste b\"aliteit I"J,n \\"atcrhodcms
Bodcmkwaliteit

Verhogen I-an de k\\"aliteit nn de bodem

B1- 30 Inschatting I"all het effect nn gcrealiseerck maatregelen
die bden tot de gClI"enste bl"aliteit ran de bodcm
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K\\"Jlitatief

B2 Stank en Ammoniak

Declaspect
.\mnlOniak

Corresponderend reconstrllctiedocl

,

Vcrmindcrcil \'an d<-' ,'l1ll1loniakhd"still<F
(;(cu)

kwctsbarc delen

AJJ1,111W \"<111

Stank

y;tll

\',111

Gcconcretiscerd reconstructiedocl
de

(k EHS

Afn"ml' \-all

~lmnl(miJb.-·missic

in d l, 2:;O-mdcr :wncs

(h· lot,t!e Jl1lllloniak·cmissic
~

Bepaling

H2-l AfiKlnle \-all de ammoniakemissic in de 2:;0-I1K('r zones in

K \\'antitaticr

d cpo,; i t ]l'()\' ersehri jd i n g

rondom de (z(x'r) bn·t,;barc natuurgcbicdcn

\',-Tll1indcren I-an Iw\ aantal <'cur(Fehindcrdcn
::;,

Criterium

V('i"lllindercn \'an de geurO\"\'rlast door n~l"houdcrij('n

1$2 2 :\rn<lI1W qn de tot,lk Jll1llloniab.'missic (bon :'\H3/jaar)

K wantit;}ti",f

132- 3 l-kt plTcentage \',m de hnolkillg dal (erllStige) st,mkhimkr

KIYJntitatief

ondvn-indt
Gvluid

.\rvaal met gcrealiseenk maatl"~'gd~'n ten beboc\"<.' \"an

R('slKl'tervn stiltcgcbicdvn

B2-4 Het ar('"al \\-a"r w)ldOlOndc stiltv is

gcrcali.~ecrd

K \\'anlitativ!"

(40 dB(;'\»

,

bchoud cn hCl"std \"an stiltl'''cbicdcll
Lidn

ikhoud ('n hcrslcl \-an donkcf(O gchiedvn

Ar('a"l met gercalisccnk maatrcgckn ten hehovn:
hdlOUd en IWl"stl'l \"an donkcn_' ol?sbieden
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132-5 I-let aantal m.l,1tr(,,,('kn
in <'cbicdcn
;:.
~

\\-"M

bd10Ud Vll hvrstd

\-an duislvrnis gc\\"enst is
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K\\"an(itatic!"

B3 Natuur

Declaspect

Corrcsponderend reconstructiedoel

Geconcretisecrd reconstructiedoel

Criterium

Bep.,lil1O"

Bc~chcnncn

Rcalisatic \"<In de [HS in 2010

ingericht areaal EHS nicuw(' natuur (ha)

B3-1 Aantal gCl"calisccrdc hectares nicU\\"(: natuur

KlI"antitaticr

Vcnn)rn:ll area,,! EHS (lwstaandc natuur)

133 2 Aantall1l:etarcs \"cn\"()n"cn be.'itaandc natuur

K\\-antitaticl"

gcrcaliscerd areaal (h<l) met alg('s]oten

153-3 Aantal hectares met afncs]oten
lwhccrs<)\"erc<:nkomstcll
o

Kwantitaticl"

natuufwJardcn

bchccrsov":l"<:cnkomstcn met partictllkn: bchccrckrs
Gcrcaliscl:rd an,-'aal (ha) mel algc;;lot(,11

B3-4 Aantal hcctares met afgesloten

behcer.~o\"ereenk()msten

K\\-antitatiel"

bchecrs()\"<':r<-"'nkomsten met agrarischc natullrbchccrders
Rcalisatic \"an de

",111(1(''-'<:::\"(:11
b

b

cco]o<lischc
b

areaal natte [VZ in bdwer

B3

Aantal

hectare"~

K\\"antitaticf

in Ecolo"i:;dw \"erbinclin'Jszones in beheer
e;;.

'"

\"(~rbjndingl.oncs

an:.'aal (O\-erige) EVZ in bdllXT

B3-6 Aantal hectares in Ecolouische Yerbinclilwszones in behecr

K\\"antitaticf

lngericht areaal mtte EVZ

B3-7 Aantal ingerichte hectares in Ecologische wrbindingszones

K\\"antitatief

lngericht arcaal (on:rigc) [VZ

B3-8 Aantal ingeriehtc hectares in Ecologische \"tTbindingszones

K\\-arltitaticf

n:fIl'Or\"(:n arcaa! natte [VZ

B3-9 Aantal Yerwoncn hectares in Ecologisdw \"crhindingszoncs

K\yantitatid"

\"(:rwor\"(:n areaa! EVZ o\"erig

B3-IO Aantal n:r\n)r\"en hectares in [cologischc \"erhindingszones

K\\"antitaticf

Vcrmin<lerin.u. \"{:'rsnippcrin.g in <k EHS

op,gehen:n barril'res

1$3·11 Aantal opgchc\"('11 barrieres

K\\-antitaticf

Rcalisatic nn natuUl"waankn in RNLE's

Gerealiseerd arcaal ingcrichtc natullrwaankn in RNLE's)

B3-12 . \ antal inacrichtc
hectares
,

Kwantitaticf
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Dcelaspect

Bep:.Iina

Correspondercnd reconstructiedocl

Geconcretiseerd reconstructiedoel

Criterium

Gere"Ji~~Trd "re"al

rU-13 Aantal hn:tJrcs in !leheer

K\\-antit,lticf

ReaJis;ltie qn natuul"\q"nlen in Robuustc

"crealis('crd ar('a,,1 inuerichte REV

B3-1 + Aantal ingcrich[c hectares

K \\",lIHitatiet"

gcrealiscerd area,,1 REV in behecr

153-1 S Aantal hectar('s in beheer

('Cologischc- \'crbindin,gs;-:ones (REV's)

Bc~chermcn bijzondere

'"

soorlen

natuurwaarden in bdwer R:\LE's)

'"

Kwantit"ticr

B3-16 Indocd op!let H)orkomen \'an

hijzondcr~' ~oortcn

als rode

K\\'alitatiel"

lijstsooncn, soortcn qn bijbge 1 qn de Vogclridnlijn en
H"hitatrichllijnsoort...·n)
Habitat·,

Respecteren

\',111

de Habitiat-- en

B3-li ,\-Iate \\aarin recollstructic bijdraagt aan de

Kw"litatief

VogelrichtlijngdJie(kn

beschermin"sdocl~tellin"in

Bo~op!wr\'lak

Vel"gro[en opperdaktc bos buiten

133-1 ~ \Vij"l-iging areaal hos buiten natuurgehicdspbnncn

K\\'''Iltitaticf

V~'rst()ring

Vel"mindercll \'(Tstoring (door r('crcatie en

133· 19 \Vijziging ill d(·

K\\'alitatief

Vogclrichtlijn\\"d

ell

:\"13-

'"

,gchiedcn

'"

deY-c "cbk'<kn

'"

Ilatuurgebivd~phnnen
\-(Tst()ring~sitlJatic

alldcr~' hmcti('~)
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B4 Landschap en Cultuurhistorie
Dcclaspcct

Corresponderend reconstructiedoel

Geconcretiseerd reconstructiedoel

Criterium

Beraling

Cu!tuurhistorischl:

lkhoud ~n hl:rsh~l '"an cultuurhistorischc

Behoud en herstd \"an wZlarden zoa]s aangegcn:n in (k

B+-\ !I.·bte waarin de cultuurhistorischc waardell bci'ndocd

Kwantitaticl"

w;)ankn

waarden

Bcln::dercgcbieden l'n gcbiedcn aangl'gC\"Cn op de

worden door rcconstrunicmaatrcgdcn

Cultuurhistorischc \VaJnkn bart

Archcologisclw

Ikhoud nl1 gd)icdcn met \"crondcrstl,]<k

BdlOUd \"all gcbicdcn met \'<,Tond(Tstcldc Archco!ogischc

lH-2 :\'htc \\-a<1rin de archcologischc waardcn In:i"ndoed (kunnvn)

w"ankn

Archco]ogischc waankn

waankn \'olgcns de i\rchcologischc waardcnkaart \"an het

wOl"(!en door n::constructiemaatregckn

K\vantitaticl"

ROB

Aardkundig(o \\"aankn

Landschap

lkholld ,-all o-ebicdcn met aardkllndi0'c \\"aarden ,"oloen.s

13+-33 Mate waarin de aardkundige \\"aardcn be"indoed \'-orden

(k invcntarisatk qn GE/\-objecten (?)

door

reconstructiemaatrq~ekn

In%ct nij,,-illig landschapsbeheer

13+-4

G(~rcaliseerd

Groene en architectonische inpassing I"an

B4-S Perc<.'ntage \"<1n de nieu\\"e en aangq)ast<.' bedrij\-en dat groen

llL'drij,"cn die in het kader

en architcctonisch adecluaat ingepast \\"ordt

Behoud \"<In gebicdvn

nieuw \\"orden

Jllet

~'eb(lu\\"d ,
;:.

aanlkundigc \\"aanlcn

\",'ll1

~

~

~

de reconstrllctie

areaaJ

met

K'\-antitaticl"

K\I"antitatiel"

\Tlj\l"illig landschapsbdwer

K\\"antitatid

worden uit(fehreid of
~

\\"(lrden '"erplaatst
Verbcteren ruimtclijke kwalit"-'it

Mate \,-aa1"in de ruimtdijke b\"aliteit I"crbeterd kan

134-6 Waardering qn de ruimtdijke kwalircit qn het landelijkc

\\"orden door functies goed tot hun recht tv laten komen

,"ebied

in het landschapsbedd (sloop ouck

~'n

Kwalitatief

bou\\" llieulI"e

dememen)
Verbdercn loan de k\\"alitcit qn de

134"7 \Vaardering qn de ruimtdijke kwalitdt qn de

(J1"{.'rgangszones tussen stad en land en dorp ell

o\"<.'rgangszoncs

Kwalitatief

land
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Deelaspect

Correspondcrend reconstructicdoel

Geconcretiseerd reconstructiedoel

Bljdragc JJn de reaJisJlk \'an nil'U\\-e

Criterium

Bepaling

B+"8 Gel"calis('('r<! areaa] !lieu\\" of uitgchreicllandgocd

K\\"antit,nicf

B+-9 Gcrealis(:cnl aantallandschappelijk ingcrichtc/ingcpastc

Kwantitaticf

1"n(lg()('(!ercn
Bijdrag~'

"an Iwt inpJsscn \'an H)Orn1alig("

storlplaJlSen

stortplaatscn

Stortnotitie de Peel.doc
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Bijlage 5 Kaarten

Stmtnotitie de Peel.doc
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Overzichtskoort de Peel
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Bebouwing
Industrie

Provinciegrens
Gemeentegrens

Water
Grens reconslrucliegebied

Autosnelweg

~de

Hoofdroule

Be$t Plaatsnaam
055 Gemeentenaam

Ovenge wegen
Spoorweg personenvervoer
Spoorweg goederenvervoer

@
Opmaak: Bureau BiC, Provincie Noord-Brabant
Topografische ondergrond: AN. W.B. -kaart 1: 100. 000
Tek.nr. 20.955 ok/. 2002
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Verblijf
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Bungalowpark
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Hotel
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Vermaak
... Dagrecreatieve attractie

Bron: Arcadis en DLG
Opmaak: Bureau BiC, Provincie Noord-Brabant
Topografische ondergrond: Topografische dienst, Emmen
Tek.nr. 20.962 okl. 2002
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Water
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Grens reconslruetiegebied
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Bran: NITG· TNO
Opmaak: Bureau BiC, Provincie Noord-Brabant
Topografische ondergrand: Topografische dienst. Emmen
969 okt. 2002
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Uitspoelingsgevoeligheid
Niel tot minder gevoelig
Zeer gevoelig voar nitraatuitspoeling
_
leer gevoelig voor fosfaatdoorslag
Gevoeligheid onbekend
Groodwaterbeschermingsgebied
_
Waterwingebied

Provinciegrens

Weg

o

Weg in ontwerpfaanleg
01'" en afrit

o

o

CJ

•

S_

Bestaand bos en hei

•

It
•~

~. ~

,

".

It

Water

CJ

•

Bebouwing
Grans (econstructiegebied

Beschermingszone (25-jaar zone)
Intrekgebied (1OQ-jaar zone)

Bran: NITG·TNO
Opmaak: Bureau BiC, Provincie Noord-Brabant
Topografische ondergrond: Topografische dienst, Emman
T6k.nr. 20,983 old. 2002

(1)
o

2

4 Km

•

'

'. .

~/< ' • •
«<.,,.~<'

~~«".'>;,< ~' ::54(:=;:"':.9.
~.:::;
>& ';'Y..:, ~~;:.
':;::$::=:-1='«"';;'<::}d,:J.tf~ <)-<' (
0.»>/ #ji.~ ;.-,r--' ,<-:-%-6

,.I;,ill.,.;

\•

~::".~' -,,::' :;-'>::$

",
&.:

1!'"*~0@«'
"X/waif?
,j,~i;t% "0 14 ",,',
i~::~~;<.~A~;::' w
~ * ~. M~»~ y
: <.:.-.; ":.~,-<.:wi
"
0G,, ~J... ~~;.:N'b'
<;
".",
,,"-'$
Y'Bwmdi 4\ ''
~ ,:::=S,¥' ~-"
'J.ymk&$fuifu
.. .. ffi../*
~J4F<i
Ef""WM$""" ",
W
..- ~='i;l;~.•• 0/
,,>'.*#~
",
'"
ffi":'"6'§.;::"M .::: :;;:.'.:'
,..':'";-<

~

;IZatt

1,~~,~~ (;;

~~

~

i~}:tt-·
~ l
'''7~w&.W-.$":'./,4 ,~

"

KAART 4c

.p-

'

~::;:

'>":: ;:>".Y

m

"

. , . "

'* '.
I

<

<

....._ _

l - "- 11
,

...,-...

,---

d·'WS,"

,,~<-h.f~~%\;;fJ};V~·
".~ _ .:~".~.

"~fu"'" i"
~Jf

i

I
I

,

..

,

,
..

"

,

I
I

"

.::,11~( .\

"* " . ~..;;:, ;
~~'~";."

\

.,,:~:

.

i

;

'"

~".

"

";

,,/i

r·". ~' . . . '

I

le'

'\ .... ' . >t+.

T.

~

,>

i
i

*!

'.<' :.: ....

":::::.

f

.'

.........,

,

'. J

.....,.
#

•

0'

•

•

• .,!.

..

..

"

'.

.'
.,

'~

~

......

-.

•

.. .

"

::.,

• .....

.: . :~.
.~ .,l'.• '

.

.

"

.

"

.

..:.>y..... . '-: '.' r-1
:'~.;

'.

t' ....
.'.
,: t •

....

. , ,;

It

, '.'
.
.
. ',.

• •1•••

..

0'

•

~ t ..• (...•

!

I

'0 •• ~ •••" •••' •• '

~':'

!~..

~.. ':j_. .'.

~'."~~--:~":':' ~':~~'

: ,., . .....

.•

•

fJ

,.'~~ .)J':. .,.1\.
"..:'.:~

~". :~!t __---~~'7":_---i
;:
•
~.,.
'.

•.•.

..

.,:

.:

.

'''~' :,1

.~, !'~ •
'.

"

:"

,:". ....

~.;;

~".

._".

~'. :

.

.:

..

~".

~~'

:: .

.. 1

. ..; ;.: .
" . ' , :'
.
\.

~

....
"

,<

It\&{\ :~.. ~.L=--_~

_.L_~2k.

.

!..,.

,"~ " 'i •.

..,...•.
.'

"

'..'t···<1
.,,~..

....

,

.....:;...':~'.:.
. ·ff ~\.,"
.,
.:.'"" "'~~" ).

"

,

7~.--

,
\
\

/

\

\

,/

,

" ,,
\ ".

.

...

:"'~.' .'
'"

~..'~

_

,,-'

, .• •- -, . . .

:.:.

• • •¥ "

if!- '

..•" " . . . . .

.
.
"
"

"

"

,

\

. . . . • ,.':')0\..)
.... I. e'\""1i:: : .:
.:.:.
.:'.' ,

..

,
1

;

.

.

\

....:+.,:irlo::~".:.,.- •••
'"

<t: • '"

•

;,W:

:~f'::::~
.. '::.

•..

.f

.......
\

1':::::' •.

. .... ._ ..... t .: j• .;:::::

'

'.,

~

•

~:: .:~

-

,

•••<>. ••

r:~f~
" %(!?'

•

•

•

••••.• { •

••
:: .. '::'.

"".J \
< .,

~

<>

'" •• OJ'

.:.<!~~:::~?~~;::;.~~ '.
,"

'.

:•

.::

.'.

"'t

:::::.c

.~

'•.

"

~

•
··:··i

........... ..:....::::: ..:j.

/;;* .
~"

2

.'

'"

E

oOJ)
N
di

E

.§1!

\''' ~t" ,,~.<>.:_IJc.~-;"
~. ~~~:~/i~~~ ~~~"
0-

l»

/

": ' ,

1i:~~~~.~,~~j:_'~~',;~
i

-,"",/"'"

····:<-fi:·

.... , ".s."

~~-"-

<.<

:::.'1"

,-

I":'. ._~:>i;;;"~
. ~ ,- '::\
0'

-... :::

t'
~3'o

>¢

:::::::'::

,,~._..

',.::i.

.
. "....:::::;..0'

..

~

..

01

]

-.

KAART Sc

ittfj

~[I

t%]@M:

~
'.

'<0><
d~",",,w~
,. .,":' ""'@MNYA"ti

<_ •., •

..-,

"""

\.

......

[

\

......... \

~

/'

i;..

........

,
\
\

. .<.. -:....,.~ ....
"

>..

~~~~

~.

... /
"X;

"

•

,

''\.~.~\

"~'",;\

>

.
"'-,

m: ;. .
'I
Jt;,*..,

",m,",·

::::':-';:.;;'0;:::;'>;. . . . . .

., /

~.*Wjtt:i=

,

,

Overschrijding kritische stikstofdepositiewoorden op notuurgebieden
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Wag in ontwerplaanleg
Op- en afrit
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Waler
Bebouwing
Grens reconstruetiegebied

501 -1000
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2001 - 3000
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>3000
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Natuurgebieden hebben. afhankelijk van het type
vegetatie en de bodemsoort, elk hun specifieke
maximaal toelaatbare stikstofdepositie die ze
zonder schade kunnen verdragen.
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ToetiChting

Bran: RIVM, gegevens 1999
Opmaak: Bureau BiC. Provincia Noord·Brabant
Topografische ondergrond: Topografische dienst, Emmen
Tek.nr. 21.004 old. 2002
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legenda

1001 -2000

,

\

mol Nlha/jaar (grid 1 x 1 km)
Geen overschrijding
, .. 500

•

,

/

Op de kaart is weergegeven of en in welke mate
(in mol Nlhafjaar) de maximale toelaatbare
stikstofdepositie op natuurgebieden wordt
overschreden. Hierbij is de kritische deposiliewaardenkaart gebruikt van Albers et ai, 2001.
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Weg in ontwerplaanleg
Op- en afrit

Overig 005- en natuurgebied
Ecologische verbindingszone
GHS Landbouw
•
Leefgebied kwetsbare soorten
fZI Leefgebie<l struweelvogels
Natuurontwikkelingsgebie<l
AHS Landschap
_
Leefgebie<l dassen

Spoorweg
Water
Bebouwing
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Grens revitaliseringsgebied
Grens regionale natuur- en
landschapseenheid (RNLE)
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Opm.tl/(: eu,etlu SiC, Provineie NoorrJ·8rtJbant
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o

2

4 Km

~.,

~.o.

-"
"",,;;;....

\<.".,.~~

Walerpotentiegebie<l
RNLE-Iandschapsdeel

Topogftlfische ondergrond: Topografische alenSI, Emmen
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