
 
 
 
 

 
 
Vragen ex art. 32 van het Reglement van Orde 
 
 
Onderwerp: plannen vestiging paardenhouderij Vieruitersten 24 Meijel 
 
 
 

Aan het College van B&W 

 

Geacht college, 

 

In het najaar van 2021 is een principeverzoek ingediend voor het wijzigen van de bestemming 

Vieruitersten 24 Meijel ten behoeve van de vestiging van een paardenhouderij. Uw college heeft de 

initiatiefnemer meegedeeld dat aan dit verzoek onder voorwaarden deels medewerking kan worden 

verleend. Bij de afwegingen die u kenbaar maakt in uw standpunt over dit principeverzoek, wordt 

weinig tot geen aandacht besteed aan de implicaties die de voorgenomen vestiging van de 

paardenhouderij heeft voor het natuurgebied ’t Molentje, een uniek hoogveenlandschap. Het pand 

Vieruitersten 24 ligt ongeveer midden in het Limburgse deel van dit natuurgebied.  

Onlangs hebben wij een bezoek gebracht aan het betreffende gebied en zijn we door 

vertegenwoordigers van de Stichting VEEN geïnformeerd over de verregaande negatieve 

consequenties die de aanvraag voor het vestigen van een paardenhouderij aan de Vieruitersten 24 

heeft voor dit natuurgebied, dat een belangrijke hydrologische bufferzone vormt in het peelgebied 

dat zich uitstrekt in delen van Limburg en Noord-Brabant en dat tevens onderdeel is van een 

kilometerslange ecologische verbindingszone die dwars door de gemeente Peel en Maas loopt. Het 

beleid van beide genoemde provincies is gericht op het herstel van het hoogveen in dit natuurgebied. 

Een afbouw van de landbouwfunctie in dit gebied maakt deel uit van dit beleid. 

 

Op 27 april 2022 is in De Limburger een bericht verschenen over de uitkomsten van een recent 

onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer, waarin zorgen geuit worden over de veel te hoge neerslag 

van stikstof en over de onttrekking van water uit het kwetsbare hoogveengebied van de Limburgse 

en Brabantse Peel. In het rapport met als titel Natuurdoelstellingen Peelvenen wordt de algemene 

stand van zaken voor het hoogveengebied beoordeeld als ‘slecht’. Zowel het gesprek met mensen 

van stichting VEEN als berichten over genoemd rapport van de Zuidelijke Rekenkamer, zijn voor ons 

aanleiding tot het stellen van de volgende vragen: 

 

1. Bent u bekend met de inhoud van het rapport Natuurdoelstellingen Peelvenen? 

 

2. Kunt u dit rapport ter kennis brengen van de raad? 

 

3. Bent u bereid om uw opstelling ten aanzien van de aanvraag voor het oprichten van een 

paardenhouderij aan de Vieruitersten 24 in het veengebied ’t Molentje te toetsen aan de inhoud 



van genoemd rapport en naar aanleiding van dit rapport en de informatie van stichting VEEN aan 

te vullen en bij te stellen? 

 

4. Bent u bereid met alle betrokkenen (nogmaals) in gesprek te gaan om mede naar aanleiding van 

de inhoud van genoemd rapport te overleggen of er overeenstemming gevonden kan worden 

over een alternatief plan dat minder negatieve gevolgen met zich meebrengt voor het uniek 

hoogveennatuurgebied ter plekke? 

 

5. Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de raad te informeren over de uitkomsten van bedoeld 

nader overleg? 

 

Met belangstelling zien wij de beantwoording van deze vragen tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fractie PvdA/GroenLinks 

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen 

Peel en Maas, 27 april 2022 

 

 

 

 


