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Onderwerp: Vaststelling Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Natura 2000-gebied Springendal en 
Dal van de Mosbeek

Beste raad,

Op 9 februari 2021 hebben wij het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief het geactualiseerde 
inrichtingsplan en de Reactienota voor het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek 
vastgesteld. Het ontwerp-PIP ligt inclusief bijlagen ter inzage van dinsdag 31 augustus tot en met 
maandag 11 oktober 2021.

Waarom een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Natura 2000?
In de Natura 2000 gebieden in Overijssel worden maatregelen genomen om kwetsbare natuur te 
herstellen en te versterken. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voorde huidige bestemming van 
gronden en het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld het 
aanpassen van de waterhuishouding, ontgronding of het beperken van bemesting, dan wordt de 
bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een ruimtelijk plan.

De betrokken gemeenten in Overijssel zijn in een eerder stadium gevraagd of zij zelf een 
bestemmingsplan willen opstellen of dat de voorkeur wordt gegeven aan het laten opstellen van een 
Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Op basis van de reacties van de gemeenten hebben Gedeputeerde 
Staten op 27 september 2016 besloten om in samenwerking met de betrokken gemeenten en bestuurlijk 
trekkers voor 16 Natura 2000-(deel)gebieden een provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor te bereiden. 
Daartoe behoort ook het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek.

Herstelmaatregelen
In algemene zin bestaat de opgave in het Springendal en Dal van de Mosbeek uit het herstel van de 
waterhuishouding en beperking van de negatieve effecten van bemesting door zogenaamde 
natuurherstelmaatregelen. Als de waterhuishouding op orde is en daarmee ook piekafvoeren worden 
voorkomen en grondwaterstanden op de juiste locaties worden verhoogd, is de aanwezige natuur beter 
bestand tegen negatieve effecten van stikstofdepositie.

Horen van de gemeenteraad
Het inrichtingsplan en het voorontwerp-PIP zijn op 23 april 2019 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. 
Vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2019 hebben deze documenten zes weken ter inzage gelegen.
In totaal zijn er 9 inspraakreacties en 4 vooroverlegreacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en 
beantwoord in een Reactienota, en voor zover nodig verwerkt in het ontwerp-PIP en het inrichtingsplan.
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Ook is aan het ontwerp-PIP en het inrichtingsplan het deelgebied van de Roezebeek toegevoegd; ten tijde 
van het voorontwerp-PIP waren de maatregelen voor dit deelgebied nog onvoldoende concreet uitgewerkt 
om mee te kunnen nemen.

In het kader van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening wordt uw gemeenteraad op 21 september 
2021 gehoord en kunt u een advies over het ontwerp-PIP indienen. Ook kunt u een reactie of eventuele 
zienswijze indienen op het ontwerp-PIP tijdens de periode van terinzagelegging van 31 augustus tot en 
met 11 oktober 2021. In de raadscommissie op 7 september 2021 zal het ontwerp-PIP nader aan u 
worden toegellcht.

Ter inzage legging ontwerp-PIP, inrichtingsplan en Reactienota
Het ontwerp-PIP, het geactualiseerde Inrichtingsplan, de Reactienota en overige bijlagen zijn digitaal 
beschikbaar via www.overii5sel.nl/loket/ter-inzaae of via www.ruimteli1keDlannen.nl onder nummer 
NL.IMRO.9923.ipSdalDvdM-on01.

Daarnaast is (allen op afspraak) een inkijkexemplaar beschikbaar op het:
Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP 
Gemeentehuis Tubbergen, Raadhuisplein 1, 7651 CV TUBBERGEN 
Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Lees meer over de inspraakprocedure in de Inspraakwijzer.

Vervolg
De eventuele zienswijzen op het ontwerp-PIP worden verwerkt in het definitieve PIP. Het definitieve PIP 
wordt te zijner tijd ter besluitvorming aan Provinciale Staten aangeboden. Vervolgens wordt het PIP voor 
zes weken ter inzage gelegd.

Meer informatie?
Tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerp-PIP organiseren wij twee 
inloopbijeenkomsten voor geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomsten worden de maatregelen die 
worden genomen in Springendal en Dal van de Mosbeek nader toegelicht, krijgt u meer informatie over 
het proces, de juridische procedure en kunt u vragen stellen.

InlooDbiieenkomst Tubbergen 
Datum: donderdag 9 september 2021 
Tijd:
Sessie 1: 16.00 - 17.30 uur 
Sessie 2: 18.15 - 19.45 uur 
Sessie 3: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: Café-Restaurant Bolscher, Denekamperweg 135, 7661 RJ VASSE

Inlooobiieenkomst Dinkelland 
Datum: woensdag 15 september 2021 
Tijd:
Sessie 1: 16.00 - 17.30 uur 
Sessie 2: 18.15 - 19.45 uur 
Sessie 3: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: De Postelhoek, Laagsestraat 56, 7637 PC OUD OOTMARSUM
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U bent van harte uitgenodigd voor een van deze bijeenkomsten. Vanwege de Corona-maatregelen vragen 
wij u wel zich hiervoor vooraf aan te melden; dit kan per mail op natura20Q0PIP@overiissel.nl.
Zo kunnen wij sturen op het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is en kunnen we de 1,5 meter 
onderlinge afstand respecteren.

Wij verzoeken u om in de mail aan te geven:
Op welke datum u aanwezig wilt zijn, en:
Aan welke sessie u wilt deelnemen.

Wij proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Aanmelden kan tot en met maandag 6 
september 2021. Vervolgens ontvangt u uiterlijk dinsdag 7 september een email met de sessie waarop u 
welkom bent op de bijeenkomst.

Voor inhoudelijke vragen en/of vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met de 
projectleider voor Springendal en Dal van de Mosbeek, Gert-Jan Hoeve, GJ.Hoeve@overi1ssel.nl. (038) 
499 78 68.

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen 
met Cees Ortelee, C.Ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15.

Meer weten? Kijk op www.Overijssel.nl/natura2000

Met vriendelijke groet.

voorzitter, 
A.P. Heidema

secretaris, 
N. Versteeg

Bijlage: Uitnodiging en Inspraakwijzer
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Uitnodiging informatiebijeenkomst Natura 2000
- Terinzagelegging ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek -

In het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van Mosbeek worden maatregelen getroffen om de 
kwetsbare natuur te herstellen en versterken.

Om u hierover te informeren nodigen wij u graag uit voor één van de inloopbijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de maatregelen die worden uitgevoerd om de 
Natura 2000-doelen te realiseren in dit gebied en wat dit voor u betekent. Ook kunt u vragen stellen over 
de procedure en het indienen van een zienswijze.

InlooDbiieenkomst Tubberoen 
Datum: donderdag 9 september 2021 
Tijd:
Sessie 1: 16.00 - 17.30 uur 
Sessie 2: 18.15 - 19.45 uur 
Sessie 3: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: Café-Restaurant Bolscher, Denekamperweg 135, 7661 RJ VASSE

InlooDbiieenkomst Dinkelland 
Datum: woensdag 15 september 2021 
Tijd:
Sessie 1; 16.00 - 17.30 uur 
Sessie 2; 18.15 - 19.45 uur 
Sessie 3: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: De Postelhoek, Laagsestraat 56, 7637 PC OUD OOTMARSUM

U bent van harte uitgenodigd voor één van deze bijeenkomsten. Vanwege de Corona-maatregelen 
vragen wij u wel zich hiervoor vooraf aan te melden; dit kan per mail op natura2000PIP(aioveriissel.nl. 
Zo kunnen wij sturen op het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is en kunnen we de 1,5 meter 
onderlinge afstand respecteren.

Wij verzoeken u om in de mail aan te geven:

Op welke datum u aanwezig wilt zijn, en:
Aan welke sessie u wilt deelnemen.

Wij proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Aanmelden kan tot en met maandag 6 
september 2021. Vervolgens ontvangt u uiterlijk dinsdag 7 september een email met de sessie waarop u 
welkom bent op de bijeenkomst.



Natura-2000 gebied Springende! en Dai van de Mosbeek
Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek ligt op de stuwwal van Ootmarsum in de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen. Binnen dit gebied is van oudsher een grote verwevenheid tussen natuur en 
landbouw. Het landschep is kleinschalig met een afwisseling van landbouwgrond, bos, heide en beekjes. 
Het gebied dankt zijn grote verscheidenheid aan het aanwezige reliëf met opgestuwde heuvelruggen, 
waarin een aantal erosiedalen is uitgeschuurd. Het landschep is dankzij deze complexe geologische 
opbouw zeer gevarieerd en het gebied kent vele natuurwaarden.

(Herstel)maatregelen
In algemene zin bestaat de opgave in het Springendal en Dal van de Mosbeek uit het herstel van de 
waterhuishouding en beperking van de negatieve effecten van bemesting door zogenaamde 
natuurherstelmaatregelen. Als de waterhuishouding op orde is en daarmee ook piekafvoeren worden 
voorkomen en grondwaterstanden op de juiste locaties worden verhoogd, is de aanwezige natuur beter 
bestand tegen negatieve effecten van stikstofdepositie.

Graag tot ziens bij de informatiebijeenkomst!

Meer weten over Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek? 
Kijk op www.overiissel.nl/sDrinaendal



Inspraakwijzer Natura 2000 Springendal en Dal van de Mosbeek
- ontwerp PIP -

De provincie Overijssei heeft een ontwerp Provinciaai Inpassingspian (PIP) vastgesteid voor Natura 
2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek. Zij hebben dit gerealiseerd in nauwe samenwerking 
met LTO Noord, de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Landschep Overijssel en Waterschap Vechtstromen.

Provinciaal Inpassingspian (PIP)
De maatregelen die in het Springendal en Dal van de Mosbeek moeten worden uitgevoerd voor Natura 
2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie 
of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken 
van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal 
Inpassingspian (PIP).

Terinzagelegging ontwerp PIP, inrichtingsplan en Reactienota
Het ontwerp-PIP ligt inclusief bijlagen vanaf dinsdag 31 augustus tot en met maandag 11 oktober 
2021 ter inzage.

Het ontwerp-PIP, het inrichtingsplan, de Reactienota en overige bijlagen zijn digitaal beschikbaar via 
www.overiissel.nl/loket/ter-inzaae of via www.ruimteliikeDlannen.nl onder nummer 
NL.IMRO.9923.ipSdalDvdM-on01.

Een inkijkexemplaar is (alleen op afspraak) beschikbaar op het:

Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP 
Gemeentehuis Tubbergen, Raadhuisplein 1, 7651 CV TUBBERGEN 
Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Wat betekent dit voor u?
In de periode van 31 augustus tot en met 11 oktober 2021 kunt u een zienswijze op het ontwerp-PIP 
inclusief bijlagen indienen via natura2000PIP@overiissel.nl onder vermelding van "Springendal en Dal 
van de Mosbeek, nummer 3877835"

Het is ook mogelijk om een schriftelijke reactie in te dienen bij:

Gedeputeerde Staten van Overijssel 
De heer C. Ortelee
o.v.v. "Springendal en Dal van de Mosbeek, nummer 3877835"
Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen 
met de heer Cees Ortelee, c.ortelee@overijssel.nl, 038 499 79 15.

Meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen en/of vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met de 
projectleider voor Springendal en Dal van de Mosbeek, Gert-Jan Hoeve, GJ.Hoeve@overijssel.nl, (038) 
499 78 68.

Meer weten? Kijk op www.overiissel.nl/natura2000.


