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Onderwerp

Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan
“PAS Leegveld, Deurne”.

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting
In het provinciaal inpassingsplan (PIP) “PAS Leegveld, Deurne” zijn gronden
opgenomen die een natuurbestemming krijgen. Deze bestemming is nodig om
hydrologische en ecologische maatregelen te nemen, en/of de effecten
daarvan planologisch vast te leggen. Daarmee worden de vastgestelde
natuurdoelen bereikt die zijn beschreven in geldende regelingen zoals het PAS
(gebiedsanalyse), het aanwijzingsbesluit en het natuurbeheerplan van het
Natura 2000 gebied “Deurnsche Peel en Mariapeel”. Voor het gebied
Leegveld te Deurne betreft het o.a. maatregelen voor de instandhouding en
herstel van hoogveen.
De maatregelen dienen per 1 juli 2021 te zijn gerealiseerd. Voor de uitvoering
van deze maatregelen is grondverwerving noodzakelijk. Hierover wordt met
rechthebbenden onderhandeld. Omdat naar verwachting niet met alle
eigenaren tijdig minnelijke overeenstemming te bereiken valt, is het noodzakelijk
parallel aan de onderhandelingen nu de onteigeningsprocedure op te starten.
Het verzoek daartoe aan de Kroon is een bevoegdheid van Provinciale Staten.
Het voorstel
Besluiten:
1.
Ter realisatie van het Inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne”, de Kroon
te verzoeken de onroerende zaken, zoals opgenomen in de bij dit
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2.

besluit behorende lijst van te onteigenen onroerende zaken en zoals
weergegeven in de bij dit besluit behorende grondtekeningen, ter
onteigening aan te wijzen ten name van de provincie Noord-Brabant.
Gedeputeerde Staten de aanvraag en dit besluit, inclusief benodigde
bijlagen, eventueel gewijzigd en/of aangevuld al dan niet op verzoek
van het Ministerie, toe te laten zenden aan de Kroon en alle overige
noodzakelijke handelingen te verrichten om een Koninklijk Besluit
onteigening te verkrijgen.

Aanleiding
Om de beoogde PAS-maatregelen te kunnen realiseren, en derhalve het
vastgestelde PIP “PAS Leegveld, Deurne” te kunnen verwezenlijken, moeten de
benodigde gronden worden aangekocht. Het minnelijke overleg wordt hierover
met rechthebbenden gevoerd. Naar verwachting wordt niet met alle eigenaren
tijdig minnelijke overeenstemming bereikt. Daarom is het noodzakelijk om
parallel aan de onderhandelingen, de onteigeningsprocedure op te starten.
Bevoegdheid
Het indienen van een verzoek aan De Kroon tot het opstarten van de
onteigeningsprocedure is een bevoegdheid van uw Staten. Dit is bepaald in
artikel 78 van de Onteigeningswet.
Doel
De formele start van een noodzakelijke onteigeningsprocedure opdat de
benodigde gronden tijdig kunnen worden verworven.
Argumenten

1.1

Voor de realisatie van het inpassingsplan “PAS Leegveld te Deurne” is
onteigening nodig.

De provincie heeft de hydrologische en ecologische maatregelen en/of de
effecten daarvan planologisch vastgelegd in het PIP “PAS Leegveld te Deurne”,
dat volgens planning 7 december 2018 door Provinciale Staten wordt
besproken. Voor de realisatie van deze bestemming is het noodzakelijk om over
deze gronden te kunnen beschikken. Het minnelijk verwervingstraject heeft nog
niet voor alle benodigde gronden tot overeenstemming geleid. Derhalve is de
onteigening nodig.

1.2

Tijdige realisatie van de te treffen maatregelen is noodzakelijk.

Met het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister
van Infrastructuur en Milieu van 10 juni 2015 is, op grond van de Wet
Natuurbescherming, het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking
getreden. De aanpak betreft de combinatie van vermindering van de uitstoot
van stikstof én het robuuster maken van de natuur door het uitvoeren van
natuurherstelmaatregelen. De bescherming van de belangrijke natuurgebieden
vloeit direct voort uit de in 1992 vastgelegde Europese Habitatrichtlijn.
Met het rijk en andere provincies is afgesproken dat de PAS-herstelmaatregelen
voor fase 1 uiterlijk per 1 juli 2021 zijn gerealiseerd. Deze onteigening borgt
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een tijdige uitvoering van de maatregelen voor de instandhouding van het
hoogveen in het Natura 2000 gebied “Deurnsche Peel en Mariapeel”.
Datum

Kanttekeningen

30 oktober 2018

1.1.

Documentnummer

Het Inpassingsplan is nog niet onherroepelijk.

Provinciale Staten gaan conform planning op 7 december 2018 het
Inpassingsplan bespreken. Indien er mee wordt ingestemd bestaat de mogelijk
dat er beroep wordt ingesteld tegen dit besluit. De dagvaarding ten behoeve
van de onteigening kan pas gedaan worden als het Inpassingsplan
onherroepelijk is. Indien de Kroon het gevraagde Koninklijk Besluit zal afgeven
geldt overigens dat dit alsnog vervalt indien het Inpassingsplan geen
onherroepelijke rechtskracht verkrijgt.
Financiën
De kosten van onteigening worden afgedekt uit het verwervingsbudget voor de
uitvoeringsmaatregelen in het kader van het PAS.
Europese en internationale zaken
Taxaties en aanbiedingen voldoen aan de Staatssteunregels.
Planning
Per 1 juli 2021 moeten de maatregelen zijn getroffen op grond van het PAS. Dit
op basis van een goed verloop van de minnelijke grondverwerving. In het
geval er gronden door middel van onteigening moeten worden verkregen kan
de uitvoering naar verwachting tijdig plaatsvinden.
Bijlagen
1. Grondtekeningen:
1.1.
Grondtekening 1;
1.2
Grondtekening 2;
2. Lijst van te onteigenen onroerende zaken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer H.J. van Herk, (06) 52794301, hvherk@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer G. Adema, (06)18303216, gadema@brabant.nl.
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