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Geacht College, 

 

Wij hebben kennis genomen van het Ontwerp-wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan 

Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel, zoals dat op 23 mei is gepubliceerd (Provinciaal 

blad 2022, 6099).  

Hierover willen wij de volgende zienswijze indienen.  

 

Wij zijn het oneens met het besluit tot intrekken van de vrijstelling van de 

natuurvergunning in het beheerplan voor het onttrekken van grondwater uit 

beregeningsputten ten behoeve van de open teelt binnen bufferzones rondom de 

Peelvenen. Het besluit is namelijk in strijd met vereiste zorgvuldigheid en motivering tot 

stand gekomen. Daarnaast is het besluit gebaseerd op onjuiste motieven. Wij zijn daarom 

van mening dat uw besluit herzien moet worden en dat op basis van een deugdelijke 

passende beoordeling alsnog ontheffing moet worden opgenomen.  

 

Wij voeren daarvoor de volgende motieven aan. 

 

Aanleiding: opdracht Raad van State. 

Wij constateren dat de aanleiding voor het Ontwerp-wijzigingsbesluit is gelegen in de 

uitspraak van de Raad van State. In deze uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak u 

de opdracht gegeven om de uitzondering voor beregeningsputten voor open teelten beter te 

onderbouwen. De Afdeling heeft nimmer overwogen dat u over moest gaan tot het 

opleggen van een algeheel verbod. 

 

Op basis van uw voorgenomen besluitvorming is duidelijk dat u de opdracht van de Afdeling 

kennelijk te beperkt hebt geïnterpreteerd en hebt toegewerkt naar een verbod. Evenmin 

hebt u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om relevante partijen tijdig te betrekken bij de 

voorbereiding van het voorliggende besluit. Vanwege uw besluit zijn wij genoodzaakt om 

een zienswijze in te dienen terwijl dat eenvoudigweg voorkomen had kunnen worden. 

In het navolgende gaan we daar nader op in.  

 

Retour: Postbus 100  5201 AC  ‘s-Hertogenbosch 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Postbus 90.151 
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Relatie onttrekkingen-grondwaterstand en grondwaterstand-natuurdoelen 

Modelonderzoek effect beregening 

In de Passende beoordeling (Pb), waarop uw ontwerp-wijzigingsbesluit is gebaseerd, zijn 

hydrologische modelstudies uitgevoerd, waarbij er gekozen is voor de variant die minder 

accuraat en toekomstgericht is. Dat blijkt uit het Rapport van Bevindingen (RvB) van de 

Zuidelijke Rekenkamer, blz. 38. Bij het hydrologisch onderzoek voor de Groote Peel wordt 

in de conclusies gewezen op de behoorlijke onzekerheidsmarge. In het rapport voor de 

Deurnsche Peel en Mariapeel wordt gesteld dat de uitkomsten van het gebruikte model 

verschillen met de peilbuismetingen en dat de uitzakkingen van de grondwaterstanden in 

de zomer minder goed worden gesimuleerd. ‘Een review door Deltares concludeert dat de 

modelstudies inzicht geven in het effect van beregening, maar dat ze een onbekende 

onzekerheidsmarge hebben’.  

Juist in het kader van de passende beoordeling dient zekerheid te bestaan over de 

daadwerkelijke effecten terwijl de door u geraadpleegde deskundige wijst op onbekende 

onzekerheden. Dat past niet in een passende beoordeling; zeker niet gelet op de gevolgen 

voor de omliggende bedrijven.  

 

Aanvullend daarop constateren wij dat in de hydrologische analyse een gedegen 

beschouwing ontbreekt over de staat van onderhoud van de Peelvenen, met name de 

weerstandbiedende laag. Gebiedskenners weten dat de oorspronkelijke ondoordringbare 

laag tussen het freatisch pakket en het eerste watervoerende pakket op veel plaatsen 

doorbroken is door ontginning en de aanleg van brandgangen. Wij zijn van oordeel dat 

onvoldoende is onderzocht waar zich gaten bevinden in de weerstandbiedende laag om 

zinvolle effectberekeningen uit te voeren. Evenmin is nagegaan welke mogelijkheden er zijn 

om herstelmaatregelen in het natuurgebied zelf uit te voeren (zoals het herstel van de 

weerstandbiedende laag), wat het hydrologische effecten daarvan zijn en of het dan nog 

nodig is om een ingrijpende maatregel als het beperken van grondwaterberegening te 

rechtvaardigen.  

 

Vegetatiekarteringen: voorbarige conclusies 

Op blz. 57 RvB wordt de voortgang van de vegetatiekartering beschreven. Alinea 4.1.1.1 

sluit af met de conclusie dat de Rekenkamer constateert dat de voortgang rondom de 

instandhoudings-doelstellingen voor habitat (nog) niet structureel wordt geëvalueerd door 

de provincies, waardoor het moeilijk is om conclusies te trekken over de voortgang 

hieromtrent.  

Dat is wederom een concrete onduidelijkheid over de status van de natuur. Juist gelet op 

die onzekerheid had u eerst aanvullend onderzoek moeten verrichten en pas een 

ontwerpbesluit moeten nemen indien het onderzoek was afgerond. 

We vinden het onjuist dat de provincie niettemin vergaande conclusies trekt en beperkingen 

instelt. 
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Daarnaast blijkt uit de rapporten van de vegetatiekarteringen dat er juist wel sprake is van 

voortgang. Figuur 4.1 en 4.2 op blz. 58 RvB beschrijven het beeld van de jaren 1995, 2006 

en 2016. In zowel de Groote Peel als in de Deurnsche Peel en Mariapeel is de toename van 

veenmos, locaties met potentie actief hoogveen en bultvormend veenmos duidelijk 

zichtbaar. De oppervlaktes groeien nadrukkelijk, ondanks de beregening.  

Deze positieve ontwikkelingen zijn in lijn met de veldbezoeken van provincies en 

Staatsbosbeheer, zoals beschreven op blz. 59 RvB. Voor de Groote Peel in 2021: ‘De 

uitgevoerde herstelmaatregelen hebben een positief effect op habitatypen en leefgebieden. 

Dit resulteert voorlopig vooral in instandhouding’. In dat kader vinden wij het belangrijk om 

te constateren dat voor de Groote Peel de instandhouding het doel is.  

Voor de Deurnsche Peel en Mariapeel in 2019: ‘De habitattypen reageren naar verwachting 

op de uitgevoerde hydrologische maatregelen. Vooral in het deelgebied Mariaveen was 

zichtbaar dat vegetatie goed reageert op de combinatie van licht en stabielere 

waterstanden’.  

Daar komt nog bij dat vorig jaar het PIP Leegveld is vastgesteld (begin dit jaar 

onherroepelijk geworden) waarin maatregelen worden getroffen om de grondwaterstand te 

verhogen. Daarbij wordt een verdergaande bijdrage geleverd aan de natuurdoelen. 

 

De Zuidelijke Rekenkamer heeft voorts aan betrokken ambtenaren gevraagd hun oordeel te 

geven over de voortgang. ‘Zij zijn vooralsnog mild gestemd. Voorzichtig herstel van 

vegetatie, hoogveenbehoud en voldoende waterkwantiteit worden hierbij genoemd. Ook 

een hoogveenexpert die wij hebben gesproken, spreekt van een positieve tendens in de 

gebieden’.  

 

We kunnen daarom niet anders concluderen dan dat er op basis van meerdere bronnen een 

positief beeld ontstaat over de gewenste natuurdoelen. Dat betekent dat daarmee het 

beregeningsverbod onzorgvuldig tot stand is gekomen. Temeer omdat geen onderzoek is 

verricht naar de positieve effecten van de maatregelen uit het PIP Leegveld.  

 

Deze positieve beoordeling staat in schril contrast met het beeld dat door Deltares wordt 

geschetst in de Pb. Voor zover wij begrijpen, wordt dat uitsluitend veroorzaakt door de 

conclusies van de hoogveendeskundigen naar aanleiding van een terreinbezoek in maart 

2021 aan de Mariapeel. ‘De vegetatie is nog wel aanwezig, maar de verschillende losse 

vegetaties vormden op het moment van kartering geen geheel meer. Het hoogveen is meer 

versnipperd en voldoet niet meer aan de criteria voor actief hoogveen’.  

Wij zijn van oordeel dat deze conclusie veel te voorbarig is. Gebiedskenners wijzen ons er 

namelijk op dat in de winterperiode nooit levend hoogveen zichtbaar is. De drijftillen, 

waarop het hoogveen groeit, zakt elke winter naar de bodem van het water. Als de 

temperatuur in het voorjaar stijgt, komen ook de drijftillen weer omhoog en wordt het veen 

weer zichtbaar.  
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Dat hoogveendeskundigen in maart 2021 geen hoogveen zagen, hoeft dus geen verbazing 

te wekken. Zeker niet na enkele zeer koude weken in februari en maart van dat jaar. 

Sterker nog: gebiedsdeskundigen zouden zeer verbaasd zijn als er wel hoogveen zichtbaar 

zou zijn.  

 

Onze conclusie is dat genoemde deskundigen zich onvoldoende verdiept lijken te hebben in 

de invloed van temperatuur op de zichtbaarheid van hoogveen.  

Voorts constateren wij dat dat er veel te veel gewicht wordt gehecht aan de rapportage van 

de hoogveendeskundigen tijdens hun bezoek in maart 2021. Dat is niet alleen 

onevenwichtig. Het is ook onterecht. Hierdoor ontstaat namelijk een onjuist beeld over de 

ontwikkeling van de veenvegetatie, die feitelijk veel positiever is dan dat in de Pb wordt 

geschetst.  

 

Waterconservering 

Wij vinden het schrijnend dat u in uw besluit nergens spreekt (en gewicht toekent) aan alle 

maatregelen die genomen zijn om water toe te voegen aan het watersysteem, zowel in als 

rondom de Peelvenen. Veel agrariërs doen dat actief via bodemmaatregelen, peilgestuurde 

drainage, subirrigatie, waterconservering etc.. Hetzij individueel, hetzij gezamenlijk met 

waterschap en provincie. Evenmin wordt gekeken naar de maatregelen die worden 

getroffen in het natuurgebied om water vast te houden. 

Ook het waterschap heeft in de afgelopen jaren veel inzet gepleegd om via wateraanvoer 

en -conservering tegendruk te creëren om zo de grondwaterstand in de Peelvenen op 

niveau te houden. Wij hebben van het waterschap begrepen dat het positieve effect van 

deze maatregelen zeer groot is. Sterker nog, indien geen positief effect verwacht mocht 

worden, zouden dergelijke maatregelen niet worden uitgevoerd. Kortom: wij zijn van 

oordeel dat u dient uit te gaan van een volledig werkend plan van hydrologische 

maatregelen in het natuurgebied. 

Onze vraag is daarom waarom u dergelijke waterschapsdata niet heeft betrokken bij uw 

besluitvorming 

 

In uw Bekendmaking schrijft u dat op pagina 224 (par. 7.6) van het beheerplan de 

volgende tekst wordt verwijderd: “Concreet betekent dit dat huidige 

grondwateronttrekkingen vooralsnog vrijgesteld zijn van de vergunningplicht, onder de 

voorwaarde dat er maatregelen worden uitgevoerd die herstel van het hoogveen verder 

brengen. Als uit onderzoek en monitoring naar voren komt dat de het herstel niet of 

onvoldoende behaald worden met uitsluitend lokale maatregelen, zullen de effecten van de 

grondwaterwinning alsnog aan de bron aangepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door 

beregeningsputten nabij de Peelgebieden te sluiten. De verwachting is echter dat, ook met 

alle bestaande grondwateronttrekkingen, het herstel van het hoogveen zal doorzetten. De 

laatste jaren is er namelijk al voorzichtig herstel van het hoogveen gaande en lokale 

vernattingsmaatregelen blijken goede effecten te hebben.” 
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Samenvattend concluderen wij dat we met het voorgaande hebben aangetoond dat er in 

het geheel geen reden is om bovenstaande paragraaf te schrappen uit het beheerplan. 

Immers, de laatste jaren is wel degelijk herstel van hoogveen gaande en hebben lokale 

vernattings-maatregen wel degelijk goede effecten gehad.  

 

 

Invloed en omvang overige onttrekkingen 

Is elke onttrekking er één teveel? 

In de Pb staat dat, gelet op de staat van instandhouding, iedere onttrekking van 

grondwater er één te veel is.  

Naar ons oordeel is dat een conclusie met zeer verstrekkende gevolgen, omdat hiermee 

elke vorm van speelruimte wordt weg genomen.  

Het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer trekt deze conclusie niet.  

Wij vragen u dit verschil van inzicht te duiden.  

 

Overige onttrekkingen 

Een ernstig gemis vinden wij dat u in uw besluit niet ingaat op de relatieve invloed van 

beregening op de Peelvenen ten opzichte van andere actoren. Te denken valt onder meer 

aan de onttrekkingen van drinkwaterbedrijven. De Pb (blz. 74) geeft daarvoor alle 

aanleiding: “het beëindigen van grondwateronttrekking voor drinkwaterproductie een 

verhoging van de grondwaterstand in de Groote Peel oplevert van bijna 25 cm, tegen 7 cm 

bij beëindiging van de beregening”. 

Hetzelfde geldt voor industriële onttrekkers. De toename van stedelijk gebied in de regio 

laat u gemakshalve ook buiten beschouwing. Door toename van versteend oppervlak is 

inzijging van neerslag in de ondergrond aanmerkelijk verminderd en wordt het grondwater 

minder aangevuld. Niet is onderzocht of en in hoeverre dit gevolgen heeft op de 

grondwaterstand onder de Peelvenen.  

 

Samenvattend zijn wij van oordeel dat er geen evenwichtig beeld wordt geschetst van de 

oorzaken van de veranderingen van de grondwaterstand onder de Peelvenen. Als er al een 

negatieve invloed is, is de relatieve invloed van beregening beperkt. Wij zijn van mening 

dat dit anders in het ontwerp-wijzigingsbesluit betrokken had moeten worden.  

 

Bestaande beregeningsputten 

Wij constateren dat een groot aantal beregeningsputten rondom de Peelvenen al zijn 

vergund voor 10 juni 1994, zijnde de datum die als relevante Europese referentiedatum 

wordt beschouwd.  

Dat betekent dat deze putten legaal aanwezig zijn en dat een natuurvergunning voor deze 

putten niet vereist is.  

Het verbaast ons dat deze putten in de Pb zijn meegenomen in de modellering en 

‘meegeteld’ zijn in de berekende effecten. Dat is onterecht en niet toegestaan: in de Pb 

moeten dergelijke onttrekkingen buiten beschouwing gehouden te worden.  

 



 

 

 

 

Datum 

4 juli 2022 

Onderwerp 

Zienswijze Ontwerp-wijzigingsbesluit 

N2000 beheerplan Peelvenen 

Blad 

6 / 6 

Wij zijn van oordeel dat dit gegeven ten onrechte niet is betrokken in uw ontwerp-

Wijzigingsbesluit. Dat heeft niet alleen geleid tot veel onrust onder de vergunninghouders, 

maar ook tot onnodig wantrouwen in de overheid alsof het verbieden van beregening een 

doel op zich is.  

 

 

Omzetschade en vermogensschade 

De aanwezigheid van voldoende water is in toenemende mate cruciaal voor de productie 

van kwalitatief goed voedsel en mooie sierteeltgewassen. Beregening uit grondwater is het 

sluitstuk van de watervoorziening, maar wel een heel essentiële. De afwezigheid van 

beregening betekent niet alleen verminderde opbrengst en/of een lagere kwaliteit maar 

vaak zelfs het verlies van de hele oogst. Hoge kosten tegen verminderde (of geen) 

opbrengsten zijn onhoudbaar. 

Naast omzetschade, gaat het ook om vermogensschade. Immers, als de zekerheid van 

beregening wegvalt, kan dat ook de waarde van de grond verminderen omdat deze voor 

veel teelten niet of minder interessant worden; het risico om een langere periode van 

droogte via beregening op te vangen wordt te groot.  

 

Onze vraag is om aan te geven op welke wijze u deze schades gaat vergoeden. 

 

Tenslotte 

Wij zijn van oordeel dat een toekomstbestendige landbouw en een toekomstbestendige 

natuur heel goed naast elkaar kunnen bestaan. De agrarische sector kan daarbij andere 

belangen (waaronder natuur) van dienst zijn door middel van waterconservering in de 

breedste zin van het woord. Wateraanvoer en optimaal peilbeheer horen daarbij. Ook daar 

is nog veel te winnen.  

Via het spoor van overleg en stimulering kan meer bereikt worden dan via beperkingen, 

zoals voorgesteld in het ontwerp-wijzigingsbesluit. 

 

Vanwege bovengenoemde inhoudelijke motieven èn omwille van behoud van draagvlak 

voor verdere samenwerking roepen wij u op om het voorliggende ontwerp-wijzigingsbesluit 

in te trekken.  

 

Het spreekt vanzelf dat we graag bereid zijn om ons standpunt nader mondeling toe te 

lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Janus Scheepers, 

Gewestelijk portefeuillehouder water en bodem Bestuur ZLTO    


