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Persbericht 

 
Gebiedsontwikkeling Leegveld, natuurgebied Deurnsche Peel 
 
Milieueffecten goed beschreven 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling 

Leegveld beoordeeld. Doel hiervan is het hoogveenlandschap van het be-

schermde natuurgebied Deurnsche Peel te herstellen en te behouden. Het rapport 

beschrijft goed de milieueffecten van het project op basis van modellering van de 

waterhuishouding. Omdat de werkelijke effecten nog onzeker zijn, adviseert de 

Commissie de ontwikkeling van het hoogveen én de effecten in de omgeving 

goed te monitoren. 

 

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 – in samenwerking 

met andere partijen – de ‘Gebiedsontwikkeling Leegveld’ uitvoeren. Doel hiervan is het 

hoogveenlandschap van het beschermde natuurgebied Deurnsche Peel te herstellen 

en te behouden. Hiervoor worden onder andere (grond)waterpeilen verhoogd en dijkjes 

aangelegd. Voordat Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten over het inpas-

singsplan en het Projectplan Waterwet zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieu-

effectrapport. 

 

De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat goed zien dat de maatregelen zullen leiden tot verbetering van de wa-

terhuishouding in het natuurgebied. Dit is belangrijk voor het hoogveenherstel in de 

Deurnsche Peel. Herstel is echter nog onzeker, onder andere omdat het gebied op dit 

moment overbelast is met vermestende stoffen (stikstof). Dit kan herstel van het hoog-

veen in de weg staan. 

 

In het rapport zijn ook de gevolgen van de peilwijzigingen voor de landbouw en voor 

woningen en andere gebouwen berekend. Er worden maatregelen getroffen om deze 

gevolgen zo veel mogelijk te beperken. De berekeningen zijn voldoende nauwkeurig 

uitgevoerd, maar er blijven altijd onzekerheden bestaan. De Commissie vraagt daarom 

in haar advies aandacht voor de monitoring van de ontwikkeling van het hoogveen en 

van de effecten in de omgeving. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3271
http://www.commissiemer.nl/

