Beantwoording raadsvraag
Onderwerp

Werkzaamheden in de Peel

Datum

27 januari 2022

Nummer

RV-2210

Steller vraag

Benny Munsters

Fractie

CDA Deurne

Portefeuillehouder

Helm Verhees

Datum afdoening
Inleiding
Naar aanleiding van de gisteren in het presidium besproken motie Stop de werkzaamheden
in de Peel zijn we enorm geschrokken dat naar nu blijkt het blijkbaar enorm veel tijd gaat
kosten om uit te zoeken wie welke (juridische) verantwoordelijkheden heeft in het
hoogveenherstel in en rondom de Peel. En dan met name waarvoor onze eigen gemeente
deurne verantwoordelijk voor is. Om te kunnen bepalen of en in welke vorm we een
eventuele motie in de raad van februari opnieuw in stemming brengen, sturen we ruim
voor die tijd de navolgende vragen.
Vragen
1. Graag ontvangen we de inventarisatie van de in de tot natuur bestemde werkzaamheden uitgevoerde werkzaamheden. Daarmee doelen we op die werkzaamheden
waarvoor ingevolge artikel 11, lid 4 een aanlegvergunning voor nodig is.
2. Team CDA Deurne ontvangt graag een overzicht van de tot nu toe verleende aanlegvergunningen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en is gebruik gemaakt van de
verleende aanlegvergunning.
3. Team CDA Deurne ontvangt graag een overzicht dat inzichtelijk maakt welke
vergunningsplichtige werkzaamheden worden uitgevoerd zonder aanlegvergunning,
welke werkzaamheden worden uitgevoerd in afwijking van de hiervoor verleende
omgevingsvergunning en welke werkzaamheden zijn vervat in een vergunning en die
ook overeenkomstig deze vergunning worden uitgevoerd.
De hiervoor genoemde doeleinden van de bestemming natuur brengen bepaalde
tegenstellingen met zich mee, zoals bijvoorbeeld het recreatief medegebruik en de waterhuishoudkundige doeleinden.
4. Hoe is college van burgemeester en wethouders hier in het verleden mee omgegaan en
naar de toekomst toe welke aanpak staat het college voor, zodat alle te dienen
doeleinden evenwichtig en op een redelijke wijze worden gediend?
Voor een deel van het gebied en met name in Liessel nabij de Wilgenroosweg heeft de
provincie een bestemmingsplan tot stand gebracht en is begonnen met grondverwerving
in combinatie met een onteigening.
5. Is het college van burgemeester en wethouders en het college van Gedeputeerde Staten
dezelfde opvatting toegedaan over de vraag welke gezag belast is met het toezicht en
de handhaving van het vastgestelde bestemmingsplan?
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