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Persbericht 

 
Gebiedsontwikkeling Leegveld 
 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Gebiedsont-

wikkeling Leegveld de stappen te beschrijven om te komen tot optimaal herstel 

en behoud van het hoogveen in de Deurnsche Peel en het voorkomen van water-

last in de omgeving. 

 
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Provinciale Staten van Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De provincie Noord-Brabant en het Waterschap Aa en Maas willen samen met andere 

partijen de Gebiedsontwikkeling Leegveld uitvoeren, om zo het hoogveenlandschap 

van de Deurnsche Peel te herstellen en te behouden. Hiervoor moeten bijvoorbeeld 

waterpeilen worden verhoogd en kades aangelegd.  

Voordat de provincie besluit over het Provinciaal Inpassingsplan en het Projectplan Wa-

terwet worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Provinciale 

Staten van Noord-Brabant hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de 

gewenste inhoud van het rapport.  

 

Het advies 

De gebiedsontwikkeling kent een lange voorgeschiedenis. Er is al veel onderzoek ge-

daan naar de beste maatregelen om het hoogveen te ontwikkelen en wateroverlast in 

de omgeving te beperken. Daarom worden in het milieueffectrapport geen andere op-

lossingen meer onderzocht. De Commissie adviseert om in het rapport duidelijk aan te 

geven welke stappen in het voortraject zijn doorlopen en de eerder gemaakte keuzes 

te onderbouwen. 

Verder is van belang dat het rapport duidelijk maakt in hoeverre de doelen voor het 

hoogveenherstel worden gehaald en negatieve effecten in de omgeving, zoals water-

overlast of waterverontreiniging, kunnen worden voorkomen.  
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