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Inhoud presentatie 

 Ligging plangebied.  

 Grondgebied Dinkelland, omvang. 

 PAS-maatregelen Dinkelland. 

 Visualisatie PAS-maatregelen. 

 Effecten op de omgeving en hoe gaan 
we daar mee om? 

 Vervolg… doorkijk 2019. 

 Vragen? Centraal aan het eind. 

 

 



Ligging plangebied. 



PAS-gebied binnen Dinkelland… 

Uitsnede eigenarenkaart Dinkelland 

Losser 



Invloedgebied binnen Dinkelland… 

PAS-gebied 

Invloedgebied 

Uitsnede eigenarenkaart 
Dinkelland 

Losser 



PAS…, waar doen we het voor? 

Samen komen tot een integraal inrichtingsplan: 

 Natuurdoelen bereiken door uitvoeren          
gebied specifieke PAS-maatregelen; 
 

 Blijvend zicht op landbouwperspectief  
 negatieve effecten worden voorkomen of 
gecompenseerd (in grond of geld); 
 

 Goede balans tussen natuurherstel, 
economische ontwikkeling en recreatieve 
mogelijkheden.  

 

 

 

 



Hoe ziet het inrichtingsplan er uit? 
Concept eindbeeld IP, ingezoomd op Dinkelland. 

PAS-gebied 

Invloeds-gebied 



Waar doen we het voor? 

  

Losser 

Technische vertaling PAS-maatregelen. 
Ingezoomd op fragment maatregelenkaart… 

Dinkelland 



1. PAS-maatregel: drainage opheffen. 
Drainage onklaar maken ter plaatse van percelen die niet 
worden ontgraven 

 De te verwijderen drainage is met rode pijlen aangegeven op de 
maatregelenkaart. 

 Werkzaamheden: 

 - Grond gescheiden ontgraven 

 - Verwijderen en afvoeren laatste 2m drainage 

 - Dichtmaken laatste 10m1 drainagebuis met graut 

 - Terugplaatsen vrijgekomen grond volgens bodemprofiel 



2. PAS-maatregel: herstellen reliëf  
…”opgraven” historisch maaiveld, oude slenken en laagtes. 



Herstellen reliëf  
…deels verwijderen bos, “opgraven” historisch maaiveld, 
oude slenken en laagtes.  
Zicht in noord/westelijke richting vanaf Stroothuizerweg. 

  

Toekomstig 

Huidig 



Herstellen reliëf  
…deels verwijderen bos, opgraven historisch maaiveld, oude 
slenken en laagtes.  
Zicht zuidelijke richting over Stroothuizen. 

Toekomstig 

Huidig 



Passage slenk met Stroothuizerweg…  
Brede duiker of open roostergoot (i.v.m. hoogte K&L) 



3. PAS-maatregel: dempen leggersloten… 
Herstellen oorspronkelijk bodemprofiel.  



Uitstroom Noordelijke slenk in kanaal… 
Nadere ontwerp-opgave… één van de opties: nat hooiland  



4. PAS-maatregel: verondiepen sloten  
Verondiepen bermsloten Punthuizerweg...0,30m diep.  
 



Planning en proces I 

 2017-2018 

 Intensief contact grondzaken en rentmeesters met de betrokken 
eigenaren in het plangebied en invloedgebied. 

 Eigenaren die inspraakreactie hebben gegeven n.a.v. het 
voorontwerp PIP zijn per brief geïnformeerd over de antwoorden en 
wat er met hun reactie is gedaan (reactienota). 

 E.e.a. heeft geleidt tot huidige ontwerp PIP + bijlagen en 
gecoördineerde vergunningaanvraag. 

 Parallel: o.a. bodemonderzoeken, grondradar, boringen. 

 



Planning en proces II 

 December 2018, planning vervolg… 

 Naar verwachting heeft GS vandaag (op 4 december 2018) 
ingestemd met het ontwerp PIP. 

 Publicatie van dit besluit vindt plaats op 12 december 2018. 

 Horen van de raad in Dinkelland vindt plaats op 18 december 2018. 

 Raad kan een reactie/zienswijze met betrekking tot het ontwerp PIP 
indienen tijdens de periode van t.i.zl. van 18 december 2018 tot en 
met 28 januari 2019. 

 



Planning en proces III 

 2019, en verder… 

 Start uitvoering via 21 “sporen” -- een aantal met onderlinge 
afhankelijkheid -- ergens in 2019-2020, o.a. afhankelijk van 
bereikte overeenstemming met eigenaren.  

 Spoor 1 op grondgebied Dinkelland is kansrijk door een groot 
oppervlakte aan eigendommen van provincie en Staatsbosbeheer. 

  

 



Beschikbaarheid grond: Interventieladder 

  



Afhankelijkheid / volgordelijkheid 
Spoor 1: Noordelijke slenk (gemeente Dinkelland) 

  



Vragen? 

 Verdere info en beeldmateriaal op: 

 https://www.youtube.com/watch?v=WqjhyItof1s  = Realisatie natuurdoelen door agrariërs. 

 https://www.youtube.com/watch?v=RUi1NBTxrUI = Vogelvlucht van het plangebied. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WqjhyItof1s
https://www.youtube.com/watch?v=WqjhyItof1s
https://www.youtube.com/watch?v=RUi1NBTxrUI


Contactgegevens  

 Projectleider: Niels Bronsgeest 

 06 - 15 960 141 

 Omgevingsadviseur: Frank Druijff 

 06 - 52 673 370 

 Technisch manager: Christian Bekhuis  

 06 – 296 276 33 

  

 Website: www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen 

 E-mail: punthuizenstroothuizen@staatsbosbeheer.nl 

  

http://www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen
mailto:punthuizenstroothuizen@staatsbosbeheer.nl


Ondersteunend kaartmateriaal en proces 

  





Concept eindbeeld 

 Belangrijkste maatregelen 

 Herstel van slenkenstructuur 

 Dempen en verondiepen van sloten 

 Verwijderen van drainage 

 Bemestingsmaatregelen 

 





Ontwikkelopgave Natura 2000 
Iris Wolters 

 

 

 

Gemeente Dinkelland, raadscommissie Omgeving & Economie  

04 december 2018 

 

 

 

 

 

 





Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

vóór juli 2015:  

• Elk initiatief eigen passende beoordeling voor vergunning 

• Pogingen tot 'ammoniak-banken' en salderen strandden 

• Per saldo: Stikstof = ‘show-stopper’ 

 

1 juli 2015 PAS: unieke 'package deal' Rijk, provincies, sectoren: 

• Initiatieven met uitstoot mogen weer: strikt gereguleerd 

• Mits: (landelijk) afspraken over 'schoner aan de bron'  

• Mits: (provincies) investeren in weerbaar maken van natuur 

 

Derde spoor: 

• Huis gebouwd, hypotheek nog aflossen’ 

• Deadline (wettelijk): 1 juli 2021 

 





Samen werkt beter 



Ontwikkelopgave:  
 robuuste natuur & kansen voor economie 

• Robuuste natuur = ecologie en economie 

• 24 Natura 2000-gebieden, 30 gebiedsprocessen 

• 4.200 ha. Uitwerkingsgebied Natura 2000 (dwingend) 

• Ca. € 90 M ‘interne maatregelen’ (dwingend) 

• 500 ha. afronding NNN (vrijwillig) 

• Tempo: 1e termijn in 2021 afgerond (ca 70% van investering) 

• Geld: totale investering ca. € 450 miljoen 

• ‘1.001’ eigenaren/gebruikers 

• 10-tal trekkende organisaties 



Verkenning 

Realisatie 

Beheer 

2015 2017 2021 2014 

Interne maatregelen 

Fasering gebiedsprocessen 
 

Verwervingsproces 

 
 
 
 
Ruimtelijke  
planvorming en 
vergunningen 

Voorontwerp  
PIP 

Ontwerp  
PIP 

PS 

SWB 

GS 

Definitief  
PIP 

Planuitwerking 

Schema 13-10-2017 



Waar staan we nu voor PHSH?  



Verkenning 

Realisatie 

   Beheer 

2015 2017 2021 2014 

Interne maatregelen Staatsbosbeheer 

Fasering gebiedsproces PHSH 
 

Verwervingsproces 

 
 
 
 
Ruimtelijke  
planvorming en 
vergunningen 

Voorontwerp  
PIP 

Ontwerp  
PIP 

PS 

SWB 

GS 

Definitief  
PIP 

Planuitwerking 

2018 

Uitvoeringsvoorbereiding 

2019 2020 

Stand per dec. 2018 



Veel te doen in weinig tijd… 

Maatregelen: 

- In 24 Natura 2000-gebieden 

- PAS & niet-PAS maatregelen 

- Harde deadlines 

- Veel vergunningen & procedures 

- Kritiek qua planning: grond en RO-procedures  

  

 
Efficiënt inrichten procedures nodig: 

- Coördinatie vergunningen 

- Keuze Bestemmingsplan/PIP 

- 17 gemeenten + 3 waterschappen 

- Afstemming aan de voorkant 

- Zie ook brief GS aan college B&W 

 



Ruimtelijke planvorming 

 Leidend voor planning: gronden beschikbaar + procedures 

 Keuze bestemmingsplan (BP) of inpassingsplan (PIP) 

 Gemeenten vragen in meerderheid om PIP 

▫ Kortere procedure = sneller duidelijkheid eigenaren 

▫ Natura 2000 = gemeentegrensoverschrijdend 

▫ Uniforme aanpak wettelijke opgave 

▫ Vertrouwen gezamenlijke aanpak Samen Werkt Beter 

 

 Brief 16 juni 2016: ook Dinkelland kiest voor PIP 

 Gezamenlijke aanpak Noordoost Twente (8 gebieden) 

 

 

 



Goed om te weten 

 Bestemmingsplan en PIP verschillen niet qua: 

▫ Fasering: (voorontwerp), ontwerp, definitief 

▫ Juridische status/borging 

▫ Inspraak 

 Regels PIP op basis van bestaande bestemmingsplannen 

 

 Bestemmingsplan en PIP verschillen wel qua: 

▫ Behandeltermijn Raad van State (0,5 jaar vs. 1,5 jaar) 

▫ Bevoegd gezag (gemeenteraad of Provinciale Staten) 

▫ Betrokkenheid bevoegde gezagen 



Besluitvorming in stappen 



 Bestuurlijk trekker Staatsbosbeheer 

 

 Keukentafelgesprekken 

 

 Veldbezoeken 

 

 Onderzoek 

 

 Resultaat: Maatregelen en effecten duidelijk 

Gemeente: 

> Partner in gebiedsproces 



 Besluit GS: voorontwerp en TIL 

 

 Informeren colleges B&W en partners 

 

 TIL: Informatiebijeenkomst en keukentafelgesprekken 

 

 Inspraakreacties: mondeling, schriftelijk en digitaal 

Gemeente: 

> College B&W vraagt advies raad  

> Evt. informatieavond/presentatie raad 

> Betrokken bij beantwoording zienswijzen 



 Besluit GS: ontwerp, reactienota en TIL 

 

 Horen gemeenteraden 

 

 TIL: Informatiebijeenkomst 

 

 Zienswijzen: mondeling, schriftelijk en digitaal 

Gemeente: 

> Zienswijze gemeente mogelijk (TIL) 

> Horen raad (wettelijk verplicht) 

> Evt. informatieavond/presentatie raad 

> Betrokken bij beantwoording zienswijzen 



 Besluit GS: definitief PIP en Nota van Antwoord aan PS 

 

 Commissie Landelijk Gebied 

 

 Besluit PS: vaststellen definitief PIP 

 

 TIL: beroep en bezwaar 

Gemeente: 

> Beroep mogelijk via Statencommissie 

> Betrokken bij opstelling verweerschrift 



Beschikbaarheid grond: Interventieladder 



Waar staan we nu? 

▪ Lonnekermeer: 

▫ Geen PIP 

▫ Wel TIL vergunningen: 

▪ 12/09/17 – 23/10/17 
 

▪ Punthuizen Stroothuizen: 

▫ GS eind november 2017 

▫ TIL: dec 2017 – jan 2018 

▫ Horen raad: medio 2018 
 

▪ Springendal en Dal van  
de Mosbeek: 

▫ GS begin 2018 

▫ Horen raad: najaar 2018 
 

▪ Natura 2000 Dinkelland: 

▫ Oplevering eind 2018 

 



Ontwikkelopgave Natura 2000 

Vragen of suggesties? 

 

 

 

 

 


