
Natura 2000 Springendal en Dal van de Mosbeek

Presentatie aan de commissies
Gemeenten Tubbergen en Dinkelland

Dinsdag 31 augustus 2021 en 7 september 2021



Natura 2000 Balans ecologie en 
economie

Natura 2000
Natuur herstellen, beschermen en versterken

Vergroten van de biodiversiteit

Beschermen en versterken van kwetsbare bijzondere natuur

Doel:

Europa

Maatregelen in natuur 
en rond natuurgebied

Gebied

Ontwikkelopgave

Nederland Overijssel

https://www.overijssel.nl/


Natura 2000 in Overijssel

Maatregelen binnen en buiten de 
natuurgebieden (4600 ha erbuiten) 
Robuust systeemherstel

24 gebieden in Overijssel, met 
stikstofgevoelige habitats

Ongeveer 850 eigenaren

https://www.overijssel.nl/


We doen het niet alleen

Gebiedsprocessen – Bestuurlijk trekker

Samen Werkt Beter

– Overijsselse gemeenten

Landschap Overijssel
LTO Noord

Natuur en Milieu Overijssel

Natuurboeren

RECRON

Staatsbosbeheer

Overijssels Particulier Grondbezit

VNO NCW Midden

Waterschap Drents 
Overijsselse Delta

Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Vechtstromen

provincie Overijssel

Natuurmonumenten

VNG

https://www.overijssel.nl/


Onderzoek (o.a. LESA)

Samen doorlopen we de processtappen

Overijssel.nl/natura2000

Veldexcursies

Keukentafelgesprekken

Informatiebijeenkomsten Formele inspraak

Nieuwsbrieven

Horen gemeenteraden

Aanbesteding werkzaamheden

Inrichtingsplan

Provinciaal Inpassingsplan en 
vergunningen

Uitvoering en 
monitoring

Beheerplan

https://www.overijssel.nl/


Besluitvorming in stappen

Bestuurlijk trekker Keukentafelgesprekken, 
veldbezoeken

Onderzoek Resultaat: 
Maatregelen en 
effecten duidelijk

Besluit GS: voorontwerp 
en ter inzagelegging 
(23 april 2019)

Informeren colleges B&W 
en partners

Terinzagelegging:
Informatiebijeenkomsten 
en keukentafelgesprekken

Inspraakreacties:
Mondeling, schriftelijk en
digitaal

Voorontwerp PIP

Besluit GS: ontwerp, 
reactienota en 
terinzagelegging
(9 februari 2021)

Horen gemeenteraden Terinzagelegging:
6 weken, pas nadat 
grondeigenaren zijn 
geïnformeerd

Zienswijze:
Mondeling, schriftelijk en
digitaal

Besluit GS: instemmen 
met definitief PIP

Commissievergadering Terinzagelegging:
Beroep

PIP vastgesteld in 
Provinciale 
Statenvergadering

Definitief PIP

Inrichtingsplan

Ontwerp PIP

https://www.overijssel.nl/


Betrokkenheid gemeenten

Formele informatiemomenten in procedure: informeren b&w bij voorontwerp PIP, 
informeren commissie en horen raad bij ontwerp PIP

Afstemming ambtelijk inhoud PIP, gemeentelijk bestemmingsplansystematiek als basis, 
inhoudelijke basis is het inrichtingsplan (gebiedsproces)

Uitnodiging voor informatieavond per gebied in het gebied
(stukken voor de ter inzage legging ook bij de gemeenten)

Presentaties/veldexcursies op verzoek

www.overijssel.nl/Natura2000

Actuele stand van zaken besluitvorming

Besluit en inspraak

Na in werking treding PIP blijft gemeente vergunningverlener voor 
omgevingsvergunningen, en behoud mogelijkheid nieuw BP vast te stellen (met respect 
voor plan inhoud PIP)

http://www.overijssel.nl/natura2000procedures
https://www.overijssel.nl/


Vragen?

https://www.overijssel.nl/


Ontwerp provinciaal 
inpassingsplan 
Springendal en 
Dal van de Mosbeek

Commissie Omgeving & Economie

7 september 2021

Gemeente Dinkelland



Inhoud

1. Opgave

2. Proces (+ voorbeeldkaart maatregelen)

3. Betrokkenheid grondeigenaren (en omgeving)

4. Grondzaken

5. Planning PIP

6. Vragen



Opgave

- N2000 is dwingende Europese opgave

- Centraal staat instandhouding habitattypen

- Habitattypen en doelen benoemd in aanwijzingsbesluit 
en beheerplan

- Beheerplan is vastgesteld door GS in 2019 en de basis 
voor het gebiedsproces

- Beheerplan bevat te nemen maatregelen voor 3 
periodes

- In voorliggend inrichtingsplan/ontwerp PIP: 
maatregelen periode 1: 2019-2025 uitgewerkt



Gebied

Dinkelland

Tubbergen



Proces

- LTO bestuurlijk trekker: benoemt projectleider. 

- Inhoudelijke ondersteuning vanuit onafhankelijk 
fieldlab. Deskundigen op het gebied van:

- Ecologie

- Landbouw

- Hydrologie

- Besluitvorming en belangenafweging via ambtelijke 
projectgroep en bestuurlijke adviescommissie met alle 
gebiedspartijen:

- LTO Noord

- LTO Noordoost-Twente

- Provincie

- Staatsbosbeheer

- Natuurmonumenten

- Landschap Overijssel

- Gemeenten Dinkelland en Tubbergen

- Waterschap Vechtstromen

- Fieldlab stemt af met deskundigen van gebiedspartijen. 



Manderheide
7 deelgebieden, maar Manderheide 
kent eigen proces 

Overige 6 deelgebieden uitgewerkt 
in voorliggend IP/Ontwerp-PIP



Proces

- Per deelgebied aan de slag en vervolgens 
detaillering op perceelsniveau

- Bureaustudies, maar vooral veel:

- veldwerk 

- gesprekken met grondeigenaren

- Veel discussies over inhoudelijke zaken

- Diverse onderzoeken en studies gedaan

- Uitgangspunten en uitwerkingen voorgelegd aan 
projectgroep en bestuurlijke adviescommissie 
voor bredere belangenafweging

- Stap voor stap gekomen tot inrichtingsplan van 
dit detailniveau

- Parallel gestart met gesprekken over grond



Voorbeeld 
Mosbeek



Voorbeeld 
Mosbeek



Tijdlijn
2015

2017

2019

2021

Start gebiedsproces

Benoemen fieldlab

Eerste versie 
inrichtingsplan

Concept inrichtingsplan 
+ voorontwerp PIP

Gemeenteraad 
geïnformeerd

Ontwerp inrichtingsplan + 
ontwerp PIP

Gemeenteraad gehoord:
- Toelichting in 

commissie
- Raad kan zienswijze 

meegeven aan GS/PS



Betrokkenheid 
grondeigenaren
(en omgeving)

Grondeigenaren en omgeving zijn betrokken door:

1. Keukentafelgesprekken fieldlab

2. Individueel eigenarendossier, ook besproken 
aan keukentafel

3. Nieuwsbrief project (4 a 5x per jaar)

4. Gesprekken rentmeesters grond

5. Informatiebijeenkomsten (diverse geweest)

6. LTO-bijeenkomsten (voor leden)

7. Omgevingsmanager als aanspreekpunt

8. LTO(-afdeling) in de Bestuurlijke 
Adviescommissie en Projectgroep

9. Input bij plaatsen peilbuizen, zowel kwantiteit 
als kwaliteit



Grondzaken

• Totale opgave uit te voeren maatregelen: ca. 325 ha

• Nog overeenstemming over te krijgen (resterende opgave): 227 ha

Opgave (in ha)

• Totale opgave 36 eigenaren (+ 1 pachter SBB)

• Overige eigenaren:

• particulier; of 

• hebben reeds natuur waar maatregelen of gewijzigd beheer van 
toepassing is

Opgave (in aantal eigenaren)

• Met 24 eigenaren zaken gedaan, waaronder 6 bedrijfsverplaatsingen

• Reeds 20 agrariërs in ruilplan voor kleinschalige kavelruilen

• Bijna alle agrariërs gesproken over mogelijke grondruil (8 september
laatste gesprekken) 

• Bijna alle particulieren gesproken over de maatregelen (eind september
iedereen gesproken)

Stand van zaken

• 81 ha projectgrond in eigendom

• 17 ha zelfbeheer afgesloten

• 159 ha ruilgrond in eigendom

Resultaten



Planning PIP
Besluitvorming PIP in stappen

Gereed

Besluit GS
09 Feb 2021

Horen 
gemeenteraden en 
informeren colleges 
B&W en partners
31 aug en 7 sept Cie

Terinzagelegging:
6 weken 
Incl. 
informatiebijeenkomst

31 Aug – 11 Okt 2021

Zienswijze 
behandeling:
Mondeling, schriftelijk en
Digitaal. Beantwoorden en 
eventueel verwerken in 
definitieve PIP / MER

14 Okt – Begin dec 
2021

Besluit GS: 
instemmen met 
PIP 
1 Feb 2022

Informatiesessie: 
Mrt 2022
Commissievergadering 
PS: 
Apr 2022
toezenden beantwoording 
zienswijzen, insprekers

PIP vastgesteld in 
vergadering 
Provinciale Staten
Mei 2022

Terinzagelegging
6 Weken 
Beroep Raad van State

Definitief PIP

Inrichtingsplan

Ontwerp PIP



Vragen?


