8-4-'19
Aan de nieuwe leden van Provinciale Staten van Limburg,

TWEE VRAGEN AAN HET NIEUWE COLLEGE.

Geachte statenleden,
Na de recente verkiezingen is de collegevorming gestart.
De provincie heeft tegenwoordig een grote rol bij de bescherming van de natuur.
Stg. Werkgroep Behoud de Peel wil u daarom vragen om in het nieuwe college aandacht te
besteden aan het volgende:
- Droge jaren zijn voor de Peel (plus diverse andere natuurgebieden in Limburg) zeer ernstig. Het
hoogveenherstel staat dan sterk onder druk.
In de Peel zelf is er alles aan gedaan om verdroging te voorkomen (vele kades, dammen en
stuwen zijn aangelegd). Desondanks fluctueert de waterstand in de Peel nog steeds te veel, zeker
in een droge zomer.
Om de Natura2000-doelstelling voor de Peel -hoogveenherstel- te kunnen behalen, is het daarom
noodzakelijk dat er extra maatregelen worden getroffen. Vernatting van een ruime zone rondom de
Peel (het geven van tegendruk) is vereist. Uit de hydrologische onderzoeken blijkt dat het
vernatten van de nieuwe natuur daarvoor nog niet voldoende is. Minimaal in een zone van 2 km
rondom de Peel dient de waterstand te worden verhoogd. Negatieve invloeden (sloten, beregenen
uit grondwater, drainage) dienen in deze zone vermeden te worden.
- De Peel (plus veel andere natuur in Limburg) heeft ernstig te lijden van een zeer hoge
stikstofneerslag. Voor het overgrote deel is deze depositie afkomstig van de ammoniakuitstoot van
de veehouderij.
Ondanks het feit dat de stikstofneerslag sinds begin jaren negentig ongeveer 30% is gedaald (door
het toepassen van emissie-arme technieken) is deze depositie nog steeds veel te hoog.
Bijvoorbeeld in de Peel is het ongeveer drie keer zo veel dan de hoogveenvegetatie kan verdragen
zonder soortenverlies te lijden.
Met emissie-arme technieken is nog slechts heel weinig extra reductie te behalen. Zie het
Programma Aanpak Stikstof: wanneer alle extra technieken voor 100% zouden werken, wordt in
2030 landelijk gemiddeld slechts 4% reductie van de stikstofemissie bereikt t.o.v. 2014.
De enige oplossing om het stikstofoverschot in de natuur te verlagen, is daarom het verminderen
van het aantal dieren in de veehouderij.

Hoogachtend,

Namens stg. Werkgroep Behoud de Peel,
W.M.M. van Opbergen, voorzitter

