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Inleiding
Vanuit de IGP gelden is er destijds het Landschapsplan Geneneind in Bakel ontstaan.
Dit behelsde het realiseren van diverse initiatieven vanuit de samenleving voor
landschapsverbetering, educatie, etc., etc. voor het gebied Geneneind.
Nu heb ik begrepen dat het beschikbare gestelde budget inmiddels afgeroomd is van een
kleine € 150.000,00 tot een magere € 50.000,00. Dit omdat er te weinig tot geen initiatieven
aangemeld zouden zijn.
Mijn info is dat er wel degelijk interesse is geweest maar onvoldoende is weggezet bij de
juiste partners die mee konden participeren.
1. Graag zou ik de volledige info ontvangen omtrent dit Landschapsplan, het idee, de
uitvoering, het beschikbaar gestelde budget, de ingediende initiatieven, waarom de
financiële afroming en noemt u maar op.
Inmiddels ligt er voor dit gebied ook een principeverzoek voor van een ondernemer die moet
gaan investeren in landschapsverbetering op de oude Bolle Akker. De Heemkunde van
Bakel-Milheeze wil hier graag oude paden gaan herstellen en deelgenoot worden van dit
initiatief en hier mee in participeren. Financiële steun vanuit het Landschapsplan kan hier
een mooie ondersteuning bieden.
2. Kan het college mij een antwoord geven waarom initiatieven zoals een IGP
Landschapsplan voor het Geneneind niet beter uit de verf zijn gekomen en is hier
geen controle en sturing op vanuit het management?
3. Bent u bereid de Heemkundekring Bakel-Milheeze mee te laten participeren in het
landschapsverbeteringsplan wat uitgevoerd moet gaan worden t.b.v. het
bedrijfsinitiatief van de Heuvel Transport.
Vraag nr. 1
Antwoord:
Het Landschapsplan is als bijlage bijgevoegd.
De meeste resultaten t.b.v. het Landschapsplan Geneneind zijn gerealiseerd door de
integrale doorwerking van elementen van het Landschapsplan bij de realisatie van andere
IGP-projecten, zoals EVZ en wijstherstel. Bij de landschappelijke inrichting van deze
projecten zijn elementen van het Landschapsplan verwerkt met de daarbij behorende kosten.
Zo zijn, gerelateerd aan het Landschapsplan Geneneind, o.a. gerealiseerd:
- Herstel laanbeplanting (bomen) langs het Geneneind;
- Herstel zandpad met aanplant bomen nabij Zaarvlaas;
- Bij de EVZ Esperloop Geneneind-Neerstraat zijn enkele houtwallen haaks op de loop
geplaatst;
- Bij herstel wijst is nabij het KPJ gebouw de Peelrandbreuk zichtbaar gemaakt,
beplanting geplaatst en een poel aangelegd;
- Het gebied (2,1 ha) ten noorden van het KPJ terrein is als natuur ingericht met
houtwal en poel;
- Rond het gebied bij het KPJ-terrein is een wandelpad aangelegd;
- Sloop van pluimveestallen aan het Geneneind;
- Met de Heemkundekring Bakel-Milheeze is het Kerkepad gerealiseerd.

Voor het Landschapsplan Geneneind was een budget beschikbaar van € 254.039. Hiervan is
tot 2019 € 24.535 besteed. In 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de inkomsten van
de zandwinning per 2022 beschikbaar te stellen van de gemeentelijke begroting. Daarop zijn
de IGP-budgetten herzien en is het budget Landschapsplan Geneneind in 2020 vastgesteld
op € 28.635. Hiervan resteert in 2022 een bedrag van € 27.692.
Vraag nr. 2
Antwoord:
Er is een plan gemaakt dat voor een zeer belangrijk deel gerealiseerd moest worden op
gronden van derden. Dat maakte de realisatie niet eenvoudiger. Grondeigenaren waren niet
of nauwelijks bereid om landschapselementen zoals bomen/houtwallen op of langs hun
grond te realiseren.
Om die reden zijn delen van het Landschapsplan Geneneind vooral gerealiseerd op grond
van de gemeente en het Waterschap Aa en Maas. De kansen die zich voordeden werden
zoveel mogelijk benut.
Vraag nr. 3
Antwoord:
In het algemeen juicht het college het toe als verenigingen en ondernemers samenwerken.
Middelen uit het budget Landschapsplan Geneneind zouden voor het landschapsplan van de
betreffende ondernemer kunnen worden ingezet, boven op de door de ondernemer te
betalen kosten, als daar een goed plan voor wordt aangeleverd.

