
 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag “Stop de werkzaamheden in de 
Peel” 

 
DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 

 
in vergadering bijeen op 25 januari 2022; 

 

overwegende dat:  

• van inwoners en ondernemers van Deurne wordt geacht geen werkzaamheden en of 

activiteiten uit te voeren, wanneer hiervoor een vergunning vereist zou zijn; 

• werkzaamheden of activiteiten zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen zijn 

overlegd, en goedgekeurd worden stilgelegd; 

• deze uitgangspunten niet alleen gelden voor inwoners of ondernemers van Deurne, 

maar ook voor andere organisaties welke werkzaamheden of activiteiten verrichten in 

Deurne, waaronder bij Staatsbosbeheer en Waterschap AA en Maas, aangaande de 

werkzaamheden in onder andere de Deurnese Peel; 

 

constaterende dat: 

• eerder is vastgesteld dat er bij de werkzaamheden voor het hoogveenherstel werk-

zaamheden zijn uitgevoerd zonder vergunning; 

• naar aanleiding van berichten in de pers blijkt dat een verdere vernatting wordt 

voorgestaan zonder daarover overleg met andere belanghebbenden te plegen; 

• het lijkt dat er in strijd met gemaakte afspraken wordt gehandeld; 

• in het belang van alle betrokken partijen dit vraagt om een adequaat toezicht en dito 

handhaving; 

• het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor de handhaving, 

controle en toezicht op verleende vergunningen en uitgangspunten binnen het geldende 

bestemmingsplan; 

• we onder andere uit de pers hebben kunnen lezen dat de werkzaamheden welke zijn 

stilgelegd, zich beperken tot de werkzaamheden en activiteiten waarvoor geen 

vergunningen zijn verleend. 

 
verzoekt het college: 

• alle werkzaamheden die worden uitgevoerd, vergund of niet vergund, per direct stil te 

leggen; 

• voordat opnieuw gestart kan worden met werkzaamheden duidelijk te maken wie 

verantwoordelijk is voor welke fouten. En er een duidelijk plan ten grondslag ligt hoe 

en wanneer de gemaakte fouten opgelost worden; 

• de gemeenteraad te informeren over de voortgang hiervan; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

CDA Deurne  


