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Advies PIP Leegveld Deurne

Geacht College,
De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft een toegewezen taak in het adviseren over MERprojecten in de provincie Noord-Brabant. In dat verband hebben wij uw verzoek (C2217570/435852, d.d. 18
juni 2018) ontvangen om te adviseren over het ontwerp PIP gebiedsontwikkeling Leegveld Deurne.
We hebben geconstateerd dat het om een relatief klein gebied gaat met als doelstelling het hoogveen in het
Leegveld te herstellen en te ontwikkelen.
Na bestudering van het plan hebben we recentelijk ambtelijk overleg gehad met provincie Noord-Brabant.
Daarbij hebben we enkele inhoudelijke punten aan de orde gesteld:
*

Hoe wordt ingespeeld op de effecten van klimaatverandering zoals deze zich manifesteert in
piekbuien en recent een periode van extreme droogte?

*

Zijn er mogelijkheden om in het gebied paludicultuur toe te passen als middel om te komen tot de
gewenste natuur?

»

Is er bij het hoogveenherstel voldoende aandacht voor waterkwaliteit in relatie tot het probleem van
de stikstof- en fosfaatbelasting van het grond- en oppervlakte water?

*

Op welke manier is er in het plan een relatie gelegd met de bredere gebiedsontwikkeling van de
Peel venen?

We hebben uit de ambtelijke reacties begrepen dat er voor bovengenoemde punten voldoende aandacht is.
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Tegen deze achtergrond hebben wij vastgesteld verder geen advies te geven over het ontwerp PIP en
bijbehorende MER.
Wij wensen u succes met de uitwerking van het plan en hopen u hiermee naar voldoening te hebben
geadviseerd.
Met vriendelijke groet,

Pieter van Geel,
voorzitter Provinciale Raad voor de Leefomgeving
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