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In deze notitie is een beknopte weergave gegeven van het proces om te komen tot het Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP) voor het N2000 gebied Springendal & Dal van de Mosbeek. In deze notitie 
wordt ingegaan op de volgende twee punten: 
1. Hoe belanghebbenden en met name grondeigenaren betrokken zijn in het proces; 
2. Mogelijke consequenties naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (RvS) over 

het PIP Landgoederen Oldenzaal en Punthuizen Stroothuizen. 
 
Ad 1: Belanghebbenden (grondeigenaren) betrokken in het proces 

Het PIP is de ruimtelijke vertaling naar bestemmingen van het inrichtingsplan. In het 
inrichtingsplan zijn de maatregelen per perceel beschreven en onderbouwd. Bij het uitwerken van 

de maatregelen zijn de grondeigenaren nauw betrokken. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende 
momenten: 
 Het fieldlab (onafhankelijke ecoloog, hydroloog en landbouwdeskundige) heeft veel veldwerk 

gedaan om de maatregelen zo exact mogelijk uit te werken. Daarbij zijn de grondeigenaren 

aanwezig geweest. Op deze manier kunnen grondeigenaren hun gebiedkennis inbrengen en de 
discussies tussen de deskundigen volgen. 

 Voor alle grondeigenaren waar maatregelen voorzien zijn is een eigenarendossier opgesteld. 
In dit dossier zijn de volgende zaken beschreven: 

o Huidige situatie 
o Maatregelen en toekomstig beheer 
o Toekomstige bestemming in het PIP 

o Effecten op het grondwatersysteem en waterberging 
Het eigenarendossier is door (leden van) het fieldlab besproken met de grondeigenaren. 
Opmerkingen zijn verwerkt en het definitieve eigenarendossier is toegezonden naar de 
eigenaren. 

 Tijdens verschillende informatie- en inloopbijeenkomsten zijn grondeigenaren en andere 
belanghebbenden bijgepraat over de stand van zaken rondom de maatregelen en het proces. 

 Via nieuwsbrieven zijn geïnteresseerden vanaf 2016 op de hoogte gehouden van het proces. 

 Via de omgevingsmanager is periodiek contact geweest met de grondeigenaren. 
 LTO als bestuurlijk trekker is regelmatig in contact getreden met haar leden.  
 
Het algemene gevoel van de belanghebbenden (grondeigenaren) over het doorlopen proces is dat 
het een langlopend proces is geweest om te komen tot het ontwerp PIP. Er zijn veel wisselingen 
geweest in de projectteams, wat soms lastig was voor de continuïteit. 

Grondeigenaren zijn het niet altijd eens met de gekozen maatregelen. Ze zijn wel betrokken 
geweest bij elke stap die is gezet om te komen tot het inrichtingsplan. 
 
Grondeigenaren vinden het belangrijk dat ze goed gecompenseerd worden voor de voorgestelde 
maatregelen, zodat hun bedrijfsvoering en de leefbaarheid van het gebied niet in gevaar komt. Ze 
willen toekomstperspectief. Dit proces van compensatie is recent opgestart tussen de Provincie 
(afdeling grondzaken) en de grondeigenaren. Er is qua hectares voldoende ruilgrond om iedereen 

goed te compenseren. Gesprekken moeten nu uitwijzen of de grondeigenaren dit ook zo ervaren.  
 
 

 


