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INFORMATIE EN UITNODIGING VOOR WEBINAR NOVI DE PEEL
Geachte leden van de gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van de Waterschappen en de
Provinciale Staten en alle andere bestuurders,
NOVI staat voor Nationale OmgevingsVisie. De minister van Binnenlandse Zaken heeft in
februari jongsleden de Peel, samen met Zuid-Limburg en het Groene Hart, als eerste NOVIgebieden aangemerkt. Dat betekent langjarige betrokkenheid van meerdere ministeries om
samen met overheden in Brabant en Limburg de grote opgaven in NOVI-gebied de Peel aan te
pakken.
Stuurgroep NOVI de Peel praat u graag verder bij over de laatste ontwikkelingen rondom deze
aanwijzing.
Wat: Webinar over de aanwijzing van de Peel als NOVI-gebied
Voor wie: statenleden, gemeenteraadsleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen
en andere geïnteresseerden
Wanneer: Op maandag 12 juli 2021 van 19.30-20.30 uur
Aanmelden: direct aanmelden kan hier. Na aanmelding volgt later nog een programma en de
link naar het Webinar.
Deze eerste bijeenkomst heeft een informerend karakter, als opmaat naar een eventueel debat
dat binnen ieders bestuur gevoerd kan worden. De bijeenkomst zal ook worden opgenomen,
zodat u deze later terug kunt kijken bij verhindering.
Waar staan we nu?
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is afgelopen jaar door het kabinet vastgesteld. De NOVI
legt als uitgangspunt vast dat rijk en andere overheden optreden als één overheid, samen met de
samenleving. En daarbij wordt gezamenlijk gewerkt aan de majeure opgaven van zo’n NOVIgebied.
Met het plan van doorgang, dat op 5 november 2020 is vastgesteld door de Stuurgroep NOVI de
Peel, worden de samenwerking, de maatregelen en besluiten gedurende 2021 gezamenlijk
uitgewerkt om de opgaven in het gebied te realiseren. Binnen NOVI-gebied de Peel gaat de
stuurgroep de komende jaren tevens aan de slag met het opstellen van een regionale
investeringsagenda. In een later stadium zullen de bestuurlijke afspraken leiden tot gezamenlijke
programma’s en maatregelen.
Maatschappelijke opgaven
In de Peel komen heel veel opgaven samen, die elkaar beïnvloeden en om ruimte vragen:
• de landbouw- en energietransitie,
• het verbeteren van de natuur en kwaliteit van leefomgeving,
• de aanpak van droogte en het verbeteren van de waterkwaliteit,
• de economische vitaliteit,
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•
•

de leefbaarheid en de beschikbaarheid van voorzieningen en
het verkleinen van de risico’s van ondermijning door criminelen.

Het landelijk gebied heeft daarnaast een belangrijke functie voor de inwoners van het stedelijke
gebied. Drie doelen staan centraal:
1. Leefbaarheid en economische vitaliteit van de Peel verbeteren voor mensen die wonen,
werken en recreëren in de Peel;
2. Een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving realiseren;
3. Werken als één overheid voor integrale afwegingen op basis van gedeeld toekomstbeeld.
Samenwerking binnen NOVI-gebied de Peel
Het NOVI-gebied de Peel betreft de hele historische peelregio en is gelegen in de provincies
Limburg en Noord-Brabant. In de gebiedsaanpak werken volgende overheden samen:
• Provincies Limburg en Noord-Brabant,
• Ministeries van BZK en van LNV,
• Regio’s Noordoost Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Midden-Limburg, Noord-Limburg en
• Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas samen.
De komende tijd zal ook aansluiting bij private partijen, maatschappelijke organisaties en de
financiële sector worden gezocht.
In de bestaande structuur zijn de peelgemeenten via de regio’s en de twee betrokken
waterschappen vertegenwoordigd in de Stuurgroep NOVI de Peel. Per samenwerkingsverband
van gemeenten nemen telkens twee bestuurlijke vertegenwoordigers deel. De waterschapen
vaardigen ieder één bestuurlijk vertegenwoordiger af. De uitwerking en voorbereiding vindt plaats
in een (ambtelijke) kerngroep. Hierin vaardigt elke deelnemende organisatie één
vertegenwoordiger af. Deze vervult een verbindingsrol naar het samenwerkingsverband en/of
naar de eigen organisatie. De financiële bijdrage voor de verdere uitwerking van het plan in 2021
en 2022 is 25 K€ per provincie, 12,5K€ per samenwerkingsverband van gemeenten en 12,5K€
per waterschap. Het rijk draagt 650K€ bij.
De bestuurlijke vertegenwoordigers en tevens de stuurgroep leden per regio:
Waterschap Aa en Maas
Mario Jacobs
Waterschap Limburg
Har Frenken
Provincie Limburg
nntb
Provincie Noord-Brabant
Elies Lemkes en Erik Ronnes
Regio Midden-Limburg
Ria Stienen (Nederweert)
Regio Noord-Limburg
Jan Jenneskens (Venray), Rob Wanten (Peel en Maas)
Regio Zuidoost-Brabant
Marinus Biemans (Deurne), Fons d’Haens (Bladel)
Regio Noordoost-Brabant
Marnix Bakermans (Landerd), Wouter Bollen (sint Anthonis)
Rijksvertegenwoordiging:
Sander Band (Ministerie LNV), Yvonne van der Laan
(Ministerie BZK)
Met vriendelijke groet,
Namens de Stuurgroep NOVI de Peel

Carel Nobbe
Kwartiermaker NOVI de Peel
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