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Geachte raads- en burgerleden,
Tijdens de themabijeenkomst van 20 april jl. bent u bijgepraat over de stand van zaken met
betrekking tot het Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. Tijdens deze themabijeenkomst zijn bij
dit onderwerp ook 2 Boekelse projecten toegelicht, namelijk de invulling van het
‘Peelrandbreukpark’ bij nieuwbouwwijk de Burgt en de inrichting van het perceel bij de
Putakker.
Wij informeren u hierbij over de inrichting van het perceel bij de Putakker. Tijdens de
themabijeenkomst is door een ambtelijk medewerker uitgelegd wat de plannen zijn bij dit
perceel. We zijn voornemens de oppervlakte van de groene ladder uit te breiden waarbij we
tegelijkertijd de Peelrandbreuk verder beschermen. We kunnen dit doen, doordat er
subsidiemogelijkheden zijn vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dit betreft een initiatief
van provincie Noord-Brabant die particulieren, ondernemers en overheden ondersteunt bij het
ontwikkelen van nieuwe natuur.
De Peelrandbreuk loopt dwars door het in te richten perceel. In combinatie met de ligging naast
het Natuur Netwerk Brabant komen deze gronden in aanmerking voor subsidie. Dit resulteert in
een subsidieaanvraag waarbij we ongeveer 1,75 hectare nieuwe natuur gaan ontwikkelen.
Er is samen met de vrijwilligers van diverse natuurverenigingen (o.a. Stichting d’n Eik,
Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst en Stichting Bomen Boekel) in de gemeente Boekel een plan
opgesteld om de invulling te realiseren die voldoet aan de wensen van de vrijwilligers én
subsidiabel is. Zo zijn we gekomen tot een plan waar de vrijwilligers enthousiast over zijn omdat
het een positieve bijdrage aan de flora en fauna geeft. In bijlage 1 is de definitieve
inrichtingstekening bijgevoegd zodat u in grote lijnen kunt zien wat de plannen zijn.
Het ontwikkelen van nieuwe natuur, alsmede het herplanten van laanbomen doen wij vanuit de
bestemmingsreserve ‘herplantvergoeding’. In 2020 hebben we in beeld gebracht welke
verplichtingen de gemeente Boekel nog heeft aan herplant en dit bedrag is in een
bestemmingsreserve gestopt. De gemeenteraad heeft hier in juni 2020 positief over besloten.
Er is toen kort uitgelegd dat onze wens is om deze pot te vergroten door uit te zoeken waar we
natuur kunnen ontwikkelen in combinatie met subsidiemogelijkheden. Op deze manier kunnen
we veel meer natuur realiseren. Dat zorgt weer voor een positieve bijdrage in het woongenot,
de biodiversiteit en het klimaat binnen de gemeente Boekel.
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Wij starten met de inrichting van het perceel tijdens de Nationale Natuurwerkdag op 6 november
2021. Dit is een initiatief van LandschappenNL, in samenwerking met provinciale
Landschapsbeheerorganisaties. De laatste jaren, behalve vorig jaar vanwege corona, heeft de
gemeente Boekel meegedaan. U kunt dit zien als een groot vrijwilligersevenement door het hele
land met als doel om samen bij te dragen aan meer biodiversiteit in de natuurgebieden.
Activiteiten kunnen bestaan uit kleine onderhoudswerkzaamheden en het inrichten van nieuwe
stukken natuur. We vinden het voor dit project, waarbij zoveel natuurvrijwilligers al betrokken
zijn, een mooie symbolische dag om te starten met de invulling.
De subsidieaanvraag is inmiddels ingediend. Echter is de kans aanwezig dat wij niet voor 6
november een besluit hebben van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. We verwachten bij dit
besluit weinig uitdagingen. Er is onderzoek gedaan naar de ligging van de Peelrandbreuk in dit
gebied en we hebben specialist Orbis gevraagd om het projectplan voor te bereiden. Orbis is
gespecialiseerd in het aanvragen van natuur, landschap en klimaatsubsidies en weet wat er
nodig is om tot een positief besluit te komen. Orbis verwacht ook dat het risico op het niet
verkrijgen van de subsidie klein is.
Met deze informatie wil het college daarom een start maken tijdens de Nationale
Natuurwerkdag op 6 november 2021. We gaan dan starten met het inrichten van het bosgebied.
Dit doen we samen met Bosgroep Zuid. Zij beheert voor ons de bossen in de gemeente Boekel.
Ieder jaar zijn zij bij de Nationale Natuurwerkdag betrokken en leggen wat uit over het inrichten,
het beschermen van een bos, het belang van diversiteit in soorten, etc.
We willen u bij deze alvast van harte uitnodigen om u hiervoor aan te melden zodat we er
samen een succesvolle en mooie dag van kunnen maken. De officiële aanmeldlink wordt u via
de griffie nog toegestuurd en zal gepubliceerd worden in het Weekblad Boekel Venhorst.
Met vriendelijke groet,
Het college van Burgemeester en Wethouders
Bijlage 1. Inrichtingstekening perceel Putakker.
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