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Notulen regulier overleg gemeente en werkgroep Kronenbergse bossen 

Dorpsraad Kronenberg 
18 oktober 2022 

Locatie:  Gemeentehuis 

Aanwezig:  Namens de gemeente: 

  Cindy in ’t Zandt , Bas v.d. Lisdonk 

Namens Dorpsraad Kronenberg: 

Jan Bouten, Rieky Sturme, Martijn de Groot, Leo van Horen, Tjeerd Hiddema en Frans 

Houwen (notulen) 

Tijd:  19.30 – 21.00 uur 

 

Opening  

Cindy heet allen welkom. 

 

Agenda 
 

De agenda is van tevoren afgestemd tussen Cindy en Rieky. Er zijn geen wijzigingen. 

 

Kronenbergse bossen 
 

Werkzaamheden Bosgroep 

 De gemeente/Bas is er juist deze week (42) in geslaagd geld te kunnen reserveren voor de 

werkzaamheden van de Bosgroep. Het betreft werkzaamheden m.b.t. de eventingroute, met 

name de aanplant van struikgewas en boomvormers. Het streven is om in het voorjaar van 2023 

aan de slag te gaan. Het is echter niet zeker of dit lukt vanwege het feit dat veel materialen niet 

voorradig zijn. 
Het is inmiddels duidelijk dat de aanplant niet eerder dan najaar 2023 zal gebeuren. 

 

Situatie compensatieplan 

 De gemeente is nog steeds in gesprek met de provincie over het compensatieplan; Cindy en Bas 

komen net terug uit Maastricht. Het gesprek van vandaag was positief. Het heeft enige tijd gekost 

vanwege o.a. veel wisselingen van posities bij de provincie/gemeente. 

 In totaal is er 10,4 hectare bos gekapt, waarvan 6.6 voor de eventingroute. 

Rondom Grandorse wordt er 47 – 48 hectare nieuwe natuur aangelegd. 

 De gemeente heeft een voorstel gedaan dat nu leidend is. Het voorstel houdt veel variatie in met 

hier en daar open stukken. Dit voorstel zal juridisch getoetst worden. Binnen 4 weken wordt er 

een reactie verwacht. 

Momenteel (januari 2023) is er nog steeds geen definitieve reactie van de provincie ontvangen 

 Jan merkt op dat de hele compensatie stil ligt vanwege het feit dat Grandorse te weinig grond 

heeft om te compenseren. 

Jan zegt dat we er maar van uit moeten gaan dat er voorlopig niks gebeurt. Jan is na de 

presentatie van het compensatieplan door de gemeente (op 8 december 2021) gevraagd om 2 



2 
 

dagen later op het gemeentehuis te komen voor toelichting; dit was een spoedoverleg. Daarna 

heeft Jan niks meer gehoord. 

Jan zegt dat er veel te weinig compensatiemogelijkheden zijn voor bio-grond. Kan het 

compensatieplan wel uitgevoerd worden is de vraag. 

Cindy en Bas zijn niet op de hoogte van hetgeen Jan zegt. Bas zegt dat het normaal is dat dit soort 

trajecten tegelijk lopen met andere trajecten, o.a. bestemmingsplannen. Dat kan niet anders. In 

dit geval betreft het grond van de gemeente voor compensatie; de informatie m.b.t. pacht wordt 

nu niet meegenomen. 

Bas merkt op dat de opmerkingen van Jan vooral op persoonlijke tittel zijn en los staan van dit 

overleg. 

 Het stukje grond rechts van de weg van het Anthoniuskapelletje naar Grandorse is onderdeel van 

het compensatieplan. 

 

Herstel vernielingen poortjes en afrastering 

 De gemeente stelt het op prijs indien mensen die in de Kronenbergse bossen kapotte dingen 

tegen komen, dit melden bij de gemeente. Bij voorkeur stelt de gemeente gratis vervangend 

materiaal ter beschikking als er mensen zijn die dit zelf willen repareren. Bas vergelijkt dit met de 

17 mensen die in en rondom Kronenberg troep opruimen langs de weg. De gemeente ontbreekt 

het aan mankracht om dit allemaal te doen. 

 Rieky merkt op dat ze enkele dagen geleden poortjes heeft gezien met kettingen en slot. Men kan 

dan niet meer door de betreffende poortjes. Bas zegt dat Grandorse de poorten en poortjes 

beheert. Indien men kettingen ziet, kan dit het beste gemeld worden bij Openbare Werken van de 

gemeente. 

 

Verplaatsing geluidswal 
De geluidswal wordt verlegd richting Kronenberg. Aan de wildkant zal de wal recht zijn, terwijl de 

andere kant “natuurlijk golvend” wordt. De hoogte van de wal blijft hetzelfde. /Op de wal wordt 

niet aangeplant omdat dit enerzijds heel veel bewatering zou vergen en anderzijds de natuur dit 

zelf oplost. Ook nu is er vanzelf veel groen gekomen op de wal. De beek gaat meanderen. 

Martijn vraagt bevestiging dat de wal een geluidswal blijft. Dat wordt door Bas bevestigd. 

 

Stand van zaken mountainbikeroute 

 Freek Driessen en Piet Vullinghs en anderen zijn bezorgd dat een mountainbikeroute in de 

Kronenbergse bossen een aanzuigende werking heeft en of ze wel meerwaarde heeft. 

Bas zegt dat de mountainbikeroute niet alleen in Sevenum zal komen. Het is juist de bedoeling om 

een “gebiedsstrekkende” route te maken, d.w.z. door de gehele gemeente Horst aan de Maas. 

Reeds bestaande routes worden verbonden en blinde vlekken opgevuld. Er wordt rekening 

gehouden met waar het nu al druk is en wat de behoeftes zijn. 

De gemeente is in de verkennende fase. 

 

Handhaving 
Bas en Cindy zeggen dat handhaving altijd lastig is en zal blijven. Positief is wel dat het team 

Handhaving flink uitgebreid is. De teams worden momenteel gevormd, met de opmerking dat nog 

niet alle nieuwe medewerkers al aan het werk zijn. 

Bas merkt nog op dat motoren overal mogen rijden waar ook tractoren mogen rijden. Dat 

betekent dat ze op heel veel plaatsen mogen komen. 
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Grandorse 
 

Stand van zaken nieuwbouw stallen 
De natuurvergunning is aangevraagd bij de provincie. Er is nog geen reactie. 

 

Bestemmingsplan Grandorse 

 Het bestemmingsplan zal pas ter inzage liggen bij de gemeente als het compensatieplan met de 

provincie rond is. 

 Frans vraagt in hoeverre het onderzoek dat wethouder Beurskens onlangs heeft laten uitvoeren, 

“Onderzoek toekomstvisie Grandorse” hier meespeelt. Cindy zegt dat dit een afzonderlijk 

onderzoek is dat los staat van de huidige aanvragen. 

 Een aantal van de aanwezigen uit Kronenberg heeft onlangs een gesprek gehad met Theo Koolen 

van Grandorse. Wethouder Beurskens had hem benaderd om in de gemeenteraad, op verzoek 

van de VVD fractie, te komen vertellen wat Grandorse nu is en wat Grandorse wil zijn. Deze 

toelichting heeft 2 weken geleden plaatsgevonden. 

Deze presentatie/toelichting had een algemeen karakter en heeft geen invloed op het huidige 

bestemmingsplan volgens Cindy en Bas. 

 

Bestemmingsplan Peelbergen 

 Bas en Cindy zeggen dat er geen bestemmingsplan Peelbergen is. Er is wel een visie Peelbergen 

en ook een oud bestemmingsplan. 

 Het gehele gebied vanaf de A67 langs de Midden-Peelweg tot aan Venray behoort tot het gebied 

Peelbergen. 

 Zowel Toverland als De Schatberg hebben al jaren een eigen bestemmingsplan. 

 Er heeft onlangs een bericht in de Limburger gestaan over een mogelijke samenwerking tussen 

de gemeente Peel en Maas en de gemeente Horst aan de Maas. Het betreft een mogelijke 

zonneweide in Grashoek, waarbij de opgewekte energie gebruikt zou kunnen worden voor 

waterstof-productie bij De Schatberg. Bij dit laatste proces komt heel veel warmte vrij die 

gebruikt kan worden voor het zwembad en mogelijk andere zaken. 

 Cindy en Bas melden dat er misschien een waterstof-leiding gelegd wordt naast de bestaande 

leidingen in het gebied. Men is in de beginfase en de eerste gesprekken zijn net begonnen. Het is 

nog helemaal niet duidelijk wat de beste route zou kunnen zijn en waar knelpunten zijn. 

 

Actuele situatie stikstofbank 

 Bas meldt dat de meeste stikstof is aangekocht, alles volgens de regels. Hij merkt op dat de 

stikstofwereld landelijk momenteel erg in beweging is en dat de gemeente hierin een 

afwachtende houding inneemt. 

 Jan vindt het erg vreemd dat de boeren in Evertsoord niet meer mogen sproeien vanwege het 

stikstofprobleem, terwijl aan de andere kant van de Midden-Peelweg paarden worden 

aangevoerd. Cindy zegt dat de provincie beslissingen neemt op basis van beleid van het rijk. De 

gemeente moet uitvoeren en het gesprek met de burgers voeren. 

Bas ziet de ontwikkelingen ook als een mogelijke kans voor de boeren. De boeren zouden 

bijvoorbeeld paarden kunnen gaan houden. We worden ingehaald door de tijd. N.B. De 

beregening staat los van de stikstof. Dit heeft te maken met de verdroging van het natura 2000 

gebied (lees: de Peel) 
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Stand van zaken m.b.t. de Dorpsraad Kronenberg 
Cindy en Bas zijn benieuwd naar de situatie in Kronenberg. Er speelt nogal wat de laatste tijd. 

Tjeerd en Frans, beiden bestuurslid van de Dorpsraad, lichten de situatie in Kronenberg kort toe. 

 

Rondvraag 
 Jan zegt dat het afgelopen weekeinde weer kermis was bij Toverland. Op de Blaktdijk waar hij 

woont (aan de andere kant van Kronenberg) kwamen in ongeveer 15 minuten wel 20 – 30 auto’s 

voorbij. Dat levert toch ook uitstoot van stikstof op. 

 Rieky vraagt wanneer er meer bekend wordt over de geluidsmetingen die de gemeente doet bij 

Toverland tijdens Halloween. Er volgt een korte discussie over modellen voor geluidsmetingen. 

Cindy zegt dat zodra deze metingen bekend zijn, dit zal doorgeven. 

 Op de vraag naar de stand van zaken van de ingediende revisievergunning door Toverland, 

antwoord Cindy dat deze nog in behandeling is. Zij legt nog uit wat deze revisievergunning 

inhoudt. Het bevoegd gezag (de gemeente) vervangt met deze revisievergunning de oude 

milieuvergunningen zodat in één vergunning alles gemakkelijk is terug te vinden. Nu moet men in 

diverse milieuvergunningen zoeken voor diverse regels. 

Bas zegt dat de revisievergunning pas bekend gemaakt wordt als deze compleet is. Zo ver is het 

nog niet. 

 Tot slot meldt Bas dat de Bosgroep mee doet aan een Europees wetenschappelijk onderzoek 

(SUPERB) over de situatie van een flink onderzoeksgebied, waar een gedeelte van de 

Kronenbergse bossen onderdeel van uitmaakt. Onder andere de Wageningen Universiteit en 

Frans Timmermans zijn hierbij betrokken. Bas heeft samen met de Bosgroep de aanmelding 

gedaan. 

 

 


