Jaarverslag 2020 Peel Natuurdorpen
In 2020 zijn de plannen van het project Peel Natuurdorpen die in de jaren ervoor al
ontwikkeld waren, verder uitgewerkt tot een concreet plan.
Een brochure met daarin het plan is opgesteld en ook een folder. De brochure als
informatiebron voor bestuurders, ambtenaren en andere stakeholders, na
gesprekken met dezen. De folder als korte informatiebron voor iedereen die
geïnteresseerd is in het project.
Wekelijks is er overleg geweest met de initiatiefnemers, met uitzondering van de
maanden april en mei toen de eerste corona golf speelde.
Deze vergaderingen hebben geleid tot de eerste bijeenkomsten met boeren en
grondeigenaren op 10 en 11 september in Milheeze.
Vooraf is ook intensief contact geweest met diverse partijen in het veld:
De wethouders van de 14 Peelgemeenten, Provincie Noord-Brabant en Limburg, WS
AA & Maas en WS Limburg, LNV, AgriFood Capital, Regiodeals, IBP,
Milieuvereniging Land van Cuijk, Brabants Burger Platform, IMI (instituut voor
Maatschappelijke Innovatie), Tiny House Nederland, Ecodorp Boekel, BMF, BPG
(Brab. Part grondbezit), ZLTO, GOB, SBB
Op 6 augustus werden de wethouders RO van de 14 Peelgemeenten en bestuurders
van de waterschappen bijgepraat in Ysselsteyn.
Deze gesprekken waren constructief en sterkten onze mening dat we met een plan
bezig zijn dat waardering krijgt.
Een interactieve website is gebouwd. Hierop wordt alle relevante informatie
aangaande het PND-project gedeeld met belanghebbenden en geïnteresseerden.
De eerste 20 boeren/grondeigenaren hebben zich aangemeld. En 2 kwartiermakers
zijn aangesteld; voorlopig als vrijwilliger.
Er zijn momenteel 3 deelgebieden in de Peel, waar de belangstelling groot genoeg is
om aan de slag te gaan: De Mortel, Odiliapeel/Venhorst/Boekel/Landhorst en
Zeeland/Langenboom.
Met deze eerste pioniers willen we zo spoedig mogelijk aan de slag om een
gebiedsplan te maken.
Deelnemer die zich melden buiten genoemde gebieden worden voorlopig op een
wachtlijst gezet. Dit omdat we momenteel geen financiële middelen hebben en het
ook ontbreekt aan tijd bij de 3 bestuursleden.
Via de website hebben zich inmiddels zo’n 500 liefhebbers voor een tiny house
gemeld. Iedereen die zich gemeld heeft, kreeg automatisch antwoord. Inmiddels kan
iedereen die dat wil zich aanmelden ook de nieuwsbrief via MailChimp. Die lijst telt
nu begin januari 2021 circa 700 mensen.
Een excursie naar Bronlaak met de aangemelde boeren op 23 oktober was een
schot in de roos. Boeren konden hier zien wat de stichting verstaat onder het
gewenste landschap dat ze voor ogen heeft om landschapslandbouw mogelijk te
maken in de Peel.
Wij hebben dringend behoefte aan een locatie waar wij goed kunnen laten zien wat
we willen met het Peel Natuurdorpen project. Dit kan prima in een bestaand bos van
de familie Verkuijlen te De Mortel. Deze locatie combineert bossen, houtwallen, een
riviertje en kruidenrijk grasland met koeien. Dat illustreert goed wat we willen

bereiken met het Peel Natuurdorpen project. Daarom zijn druk bezig met het
plaatsen van een tiny house. Dit zou voor de Kerst geplaatst worden. We hebben
hiervoor een fraai tiny house aangeschaft op privé basis en er al geschikte bewoners
voor gevonden. Het is nu wachten op toestemming voor een tijdelijke ontheffing van
de gemeente Gemert-Bakel.
Door de media is het project buitengewoon goed opgepikt en veel positieve berichten
verschenen in diverse bladen.
Veel tijd is ook gestoken in het werven van fondsen: AgriFood Capital, Provincie,
Postcodeloterij, LNV, Rabobank. Maar leverde tot nu toe nog niet het gewenste
resultaat op.
Op 18 november is de stichting Peel Natuurdorpen formeel opgericht door notaris
Gerrits te Gemert.
Voor de hele looptijd van het project (2019-2030) is en begroting opgesteld.
De eerste fase (2019 -2020) is afgerond. De kosten voor deze termijn zijn begroot op
139k. Het resultaat voor 2020 is 79,5k negatief. Negatief door het ontbreken van
inkomsten. Diverse kosten oop zijn voorgefinancierd door het bestuur van PND.
We verwachten voor 2021 wel de nodige middelen te kunnen genereren, zodat de
volgende fase (2021-2022) goed uitgevoerd kan worden.
Het opzetten van een demonstratie plek heeft grote prioriteit voor 2021.

