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Ontwerp PIP Punthuizen-Stroothuizen

Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor om
1.
kennis te nemen van het provinciaal inpassingsplan (PIP) "Stroothuizen-Punthuizen" met de
bijbehorende stukken.
2.
geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting van het voorstel
Inmiddels is de provincie zover dat kan worden overgegaan tot de vaststelling van het ontwerp Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) Punthuizen en Stroothuizen, met het daarbij horende inrichtingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de Reactienota als antwoord op de inspraakreacties naar aanleiding van het
voorontwerp PIP. In het kader van artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan de raad worden gehoord
over het provinciale inpassingsplan (PIP). Het horen van de raad is gepland op 18 december 2018.
Voorafgaand zal op 4 december een presentatie worden gehouden in de commissie. Het college adviseert
om kennis te nemen van het plan en geen zienswijze in te dienen. Desgewenst kan de raad een
reactie/zienswijze met betrekking tot het ontwerp PIP indienen tijdens de periode van terinzagelegging van
18 december 2018 tot en met 28 januari 2019.
Mensen die een inspraakreactie hebben gegeven naar aanleiding van het voorontwerp PIP zijn per brief
geïnformeerd over de antwoorden en wat er met hun reactie is gedaan.
Aanleiding voor dit voorstel
Naar verwachting stemmen Gedeputeerde Staten op 4 december 2018 in met het ontwerp PIP PunthuizenStroothuizen inclusief de Reactienota en het MER, het aangepaste inrichtingsplan en overige bijlagen voor
het Natura 2000-gebied Dinkelland, deelgebied Punthuizen Stroothuizen. Deze stukken worden nu aan u en
uw raad voorgelegd, zodat u op grond van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening tijdens de PIPprocedure kunt worden gehoord. Dit is gepland op 18 december 2018. Tijdens de periode van
terinzagelegging kan uw gemeenteraad desgewenst een reactie/zienswijze indienen naar aanleiding van het
ontwerp PIP.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
De raad betrekken in het planologische proces rondom het Natura 2000- gebied, "Dinkelland, deelgebied
Punthuizen-Stroothuizen" e.e.a. conform het raadsbesluit d.d. 24 mei 2016. Derhalve de gelegenheid bieden
om te worden gehoord en desgewenst een reactie/zienswijze in te dienen tegen het ontwerp PIP.
Argumentatie
Inleiding
Op grond van de Wet natuurbescherming dienen Gedeputeerde Staten ervoor zorg te dragen dat
instandhoudingsmaatregelen als bedoeld in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn worden getroffen die nodig
zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen van de verschillende Natura 2000-gebieden. Hiervoor hebben
Gedeputeerde Staten per Natura 2000-gebied beheerplannen vastgesteld. Binnen deze beheerplannen zijn
verschillende maatregelen opgenomen om de instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000gebieden te behalen. Vervolgens zijn deze maatregelen vertaald naar een inrichtingsplan, welke als basis en
ruimtelijke onderbouwing dient van het provinciale inpassingsplan (PIP).
Binnen het grondgebied van de gemeente Dinkelland liggen zes Natura 2000-gebieden: Achter de Voort,
Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV), Lemselermaten, Bergvennen en Brecklenkampse Veld, Lonnekermeer,
Springendal en Dal van de Mosbeek en Dinkelland. Het Natura 2000-gebied Dinkelland kent twee
deelgebieden: Punthuizen-Stroothuizen en Dinkeldal. In dit voorstel gaat het om het gebied PunthuizenStroothuizen. Een klein gedeelte van Punthuizen-Stroothuizen ligt op Dinkellands grondgebied. Het grootste
gedeelte is gelegen binnen de gemeente Losser. De oppervlakte op Dinkellands grondgebied, waarop het
PIP betrekking heeft, bedraagt ca. 37 ha.

(Herstel)maatregelen
De maatregelen voor Punthuizen-Stroothuizen zijn erop gericht verdroging, verzuring en vermesting tegen te
gaan door in te grijpen in de (grond)waterhuishouding. De (herstel)maatregelen betreffen hydrologische
maatregelen en bemestingsmaatregelen.
Door het verwijderen van drainage in landbouwpercelen en het dempen en verondiepen van watergangen
ontstaat er meer opbolling van grondwater en meer toestroom van lokaal grondwater naar de lager gelegen
delen in het landschap. Dit gaat de verdroging in de kwetsbare natuurgebieden tegen en heeft tot gevolg dat
de betreffende landbouwpercelen natter worden. Ook wordt op verschillende agrarische percelen de
bemesting gestopt. Hierdoor wordt de inspoeling van meststoffen in de natuurgebieden beperkt en verbetert
de grondwaterkwaliteit.
Provinciaal inpassingsplan (PIP)
De (herstel)maatregelen hebben gevolgen voor de huidige bestemming van gronden of het gebruik ervan.
Als de functie wijzigt of de gebruiksmogelijkheden worden beperkt, dan is dit vastgelegd in het PIP. Daar
waar vernatting optreedt en bemesting niet meer is toegestaan hebben de gronden een natuurbestemming
gekregen. Op de als ‘Agrarisch – 3’ bestemde gronden kan het agrarisch gebruik voortgezet worden. Wel
dient rekening te worden gehouden met maatregelen die ten behoeve van de waterhuishouding zijn
opgenomen. De gronden mogen niet (meer) ontwaterd worden. De plansystematiek in het PIP is in
overeenstemming met de plansystematiek van het bestemmingsplan "Buitengebied Dinkelland 2010".
Verder is in artikel 16 van de planregels geregeld, wanneer en onder welke voorwaarden de gemeenteraad
van Dinkelland bevoegd is zijn bestemmingsplan voor de gronden in het inpassingsplan vast te stellen.
In verband met ontgravingswerkzaamheden (met name ten behoeve van het herstel van de slenken) is voor
Punthuizen-Stroothuizen een Milieueffectrapport (MER) vereist. De MER brengt de gevolgen voor het milieu
in kaart, voordat een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. De MER is als
bijlage opgenomen in het PIP.
Betrekken van de omgeving/grondeigenaren in het proces
Vanuit de gemeente is te kennen gegeven dat het van groot belang is om zorgvuldig met de belangen van
de grondeigenaren/bedrijven/gebruikers om te gaan. Vanuit de trekker van het project (Staatsbosbeheer) is
hierover de volgende terugkoppeling geweest:
"Grondeigenaren, gebruikers en aanwonenden zijn intensief geïnformeerd en gehoord over de benodigde
maatregelen en de uitwerking daarvan via de eigenarenmail, nieuwsbrieven en via verschillende
informatiebijeenkomsten. Bovendien is met alle grondeigenaren (vaak meerdere keren) aan de keukentafel
over de plannen gesproken, hebben veldexcursies plaatsgevonden en zijn er eind 2017 en begin 2018
inloopbijeenkomsten geweest in het gebied om geïnteresseerden en belanghebbenden te laten meedenken
en hun ideeën aan te horen.
Vier grondeigenaren gelegen binnen de gemeente Dinkelland hebben gronden binnen het uitwerkingsgebied
PAS/Natura 2000 (waarop het PIP van toepassing is). Daarnaast hebben we met zes grondeigenaren buiten
het uitwerkingsgebied PAS/Natura 2000, maar wel gelegen binnen de gemeente Dinkelland, contact over
vernattingseffecten (a.g.v. te nemen maatregelen binnen het uitwerkingsgebied). Grondzaken zal met al
deze eigenaren overeenkomsten afsluiten. Die onderhandelingen / gesprekken lopen nog.
Eventuele schade wordt op basis van een schadecompensatieregeling vergoed. Hiervoor zullen taxaties
worden verricht. De gemaakte afspraken en de taxatierapporten worden in een overeenkomst opgenomen.
Proces
Het voorontwerp PIP heeft ter inzage gelegen van 5 december 2017 tot en met 15 januari 2018. De reacties
die zijn ontvangen naar aanleiding van het voorontwerp PIP hebben mede geleid tot aanpassing van het
inrichtingsplan, de toelichting, de regels en de verbeelding van het PIP. In de Reactienota zijn de reacties
kort weergegeven. De antwoorden op die reacties zijn eveneens in die nota opgenomen, evenals de
wijzigingen die naar aanleiding van de reacties doorgevoerd zijn. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de
Reactienota. De enige reactie voor het gedeelte op Dinkellands grondgebied betreft de reactie vermeld
onder nummer 10.
Naar verwachting stemmen Gedeputeerde Staten op 4 december 2018 in met het ontwerp PIP inclusief de
Reactienota en het MER, het aangepaste inrichtingsplan en overige bijlagen voor het Natura 2000-gebied
Dinkelland, deelgebied Punthuizen Stroothuizen. Deze stukken worden nu aan u en uw raad voorgelegd,
zodat u op grond van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening tijdens de PIP-procedure kunt worden
gehoord. Dit is gepland op 18 december 2018. Tijdens de periode van terinzagelegging kan uw
gemeenteraad desgewenst een reactie/zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerp PIP.
De formele publicatie van dit besluit vindt plaats op 12 december 2018 in de Staatscourant, het Provinciaal
Blad, de Gemeentebladen en lokale huis-aan-huis-bladen. De terinzagelegging van het ontwerp PIP is van
18 december 2018 tot en met 28 januari 2019.

Externe communicatie
Door de trekker van het project, (onder het kopje: Betrekken van de omgeving/grondeigenaren in het proces)
is aangegeven dat de omgeving/grondeigenaren intensief zijn geïnformeerd en gehoord over de benodigde
maatregelen en de uitwerking daarvan.
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018, nr. 28038;
Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Kennis te nemen van het provinciaal inpassingsplan (PIP) "Stroothuizen-Punthuizen" met de bijbehorende
stukken en geen zienswijze in te dienen.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 december 2018
De raadsgriffier,

De voorzitter,

