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Op 12 mei 2016 is de intentieverklaring om meer aandacht te geven aan de Peelrandbreuk
ondertekend. Na het aanstellen van een kwartiermaker zijn de plannen en ideeën verder
uitgewerkt in het plan van aanpak. De ultieme ambitie is om in 2020 de status van “Unesco
Geopark Peelhorst” te verkrijgen. Met deze memo willen we u op de hoogte brengen van het
plan van aanpak.
In het plan van aanpak wordt aangegeven hoe we in de regio samen aan de slag gaan om de
ambitie om in 2020 de status van “UNESCO Geopark Peelhorst” te verkrijgen. De regio bestaat
uit de gemeenten Bernheze, Landerd, Uden, Boekel, Gemert-Bakel en Deurne, het Waterschap
Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant.
Twee sporen: herstellen & benutten en beleven & verbinden
Het bijzondere karakter van de Peelhorst willen we tot uitdrukking brengen door in te
zetten op twee sporen. Binnen deze twee sporen willen we projecten realiseren die de
Peelrandbreuk en wijst “op de kaart zetten”
Het spoor Herstellen & Benutten staat voor het behoud en het herstel van dit bijzondere
geomorfologische verschijnsel en haar verstrekkende gevolgen voor de inrichting, het
gebruik en het beeld van het landschap. Daarnaast staat dit spoor ook voor het profileren
van de streek en het bekend maken van de breuk en het wijstverschijnsel bij een breed
publiek.
Het spoor Beleven & Verbinden wil de Peelrandbreuk, wijst en alle daarmee
samenhangende uitingen in het landschap beter zichtbaar, beleefbaar en bekend maken.
Deze verbinding moet tot uiting komen in de samenwerking tussen gemeenten, het
waterschap en de provincie maar ook tussen ondernemers, bewoners en bezoekers.
Kernwaarden projecten
Het is de bedoeling dat we de Peelhorst met behulp van concrete projecten meer
beleefbaar en beter zichtbaar maken en de omgeving hier nadrukkelijk bij betrekken.
Komende tijd gaan we met de streek, gemeenten, waterschap en provincie in gesprek
over projecten en de haalbaarheid ervan. De projecten moeten invulling geven aan de
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kernwaarden bescherming, begrenzing, onderscheidend vermogen, zichtbaarheid of
samenwerking.
Het onderscheidend vermogen van het verschijnsel is voor een willekeurig recreant (nog)
niet direct zichtbaar. Om te laten zien hoe bijzonder dit verschijnsel is willen we de
koppeling maken met 5 thema’s. De thema’s die we hiervoor hebben uitgekozen zijn:
 Aardbevingen en zichtbaarheid
 Natuurgebieden en vegetatie
 Delfstoffen en watermolens
 Militair en religieus erfgoed
 Landschapskunst
Met deze thema’s vertellen we het complete verhaal van de Peelrandbreuk, haar
omgeving en de geschiedenis. Dat maakt ook dat we bewoners, recreanten en
ondernemers een interessant gebied kunnen aanbieden waarin ze de ruimte krijgen hun
interesses, ideeën en plannen te ontplooien. Deze thema’s stonden ook centraal tijdens
de creatieve sessie van 10 april 2017.
Uitgangspunten bij het opstarten van projecten
Het opzetten en uitvoeren van projecten is geen doel op zich. Met projecten willen we iets
bereiken, namelijk dat we de Peelhorst, samen met de omgeving, tot een begrip maken.
De kwartiermaker, de gemeenten, het waterschap en de provincie vervullen een
belangrijke aanjagende rol. Hierbij is het van belang dat de projecten door lokale energie
gedragen worden, dat we de projecten waar mogelijk koppelen met gemeentelijke en/of
provinciale opgaven, dat we de projecten duidelijk zichtbaar verknopen aan de Peelhorst
en we de projecten goed onder de aandacht brengen door middel van communicatie.
Projectorganisatie
De projectorganisatie bestaat uit het Bestuurlijk Platform Peelhorst (o.a. de wethouders),
de Werkgroep Peelhorst (o.a. de ambtenaren) en de Communities (lokale en regionale
partijen)
Tijdsplanning
De kwartiermaker is voor een jaar aangesteld om projecten en initiatieven in de omgeving
aan te jagen en verschillende partijen met elkaar te verbinden. Vandaar dat de focus ligt
op het aankomende jaar. We willen ons focussen op de lokale aanwezige energie en
daarop aanhaken. Een concrete tijdsplanning is er op dit moment dus nog niet. Er is wel
een tijdsplanning opgenomen voor belangrijke momenten in de aanvraag van de status
“UNESCO Geopark Peelhorst”.
Financiële paragraaf
Het is de bedoeling dat de projecten vanuit de lokale gemeenschappen worden opgezet. Om
deze projecten te financieren met privaat en publiek geld is inzicht in relevante
subsidiemogelijkheden noodzakelijk. De provincie werkt momenteel aan een subsidie voor
wijstherstel en zichtbaarheid van de peelrandbreuk. Daarnaast zijn er nog andere
subsidieregelingen die kunnen worden aangeboord om projecten te financieren. In de
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gemeente Boekel hebben we diverse mogelijkheden om projecten te combineren met
bestaande subsidies, zoals het fonds voor het Vitaal Buitengebied en het Stimuleringskader
voor Groenblauwe diensten.
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