
 

 

Amendement 
Raadsvergadering d.d. 31 januari 2023 

Agendapunt nr. 15 – Voorstel inzake ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Lemselermaten  
Voorstel inzake PIP Lemselermaten 

Indiener: CDA, LD, VVD, Prog.D, BBD 
 

De raad van de gemeente Dinkelland  

 
In vergadering bijeen op 31 januari 2023 

 

Constaterende dat 
 
Dat voorligt een voorstel inzake ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Lemselermaten, 

Dat het college de raad voorstelt kennis te nemen van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 

Lemselermaten en al dan niet een zienswijze op het ontwerp PIP Lemselermaten in te dienen. 

 

Overwegende dat: 

het Natura2000-gebied Lemselermaten onderdeel is van de totale Europese en Nederlandse opgave 

om instandhoudingsdoelen te waarborgen en dat er dus inrichtingsmaatregelen moeten worden 

uitgevoerd; 

er in en rondom het Natura2000-gebied veel onvrede is bij een groep omwonenden, grondeigenaren 

en agrariërs omtrent de bestemmingen en compensatie; 

er bij agrariërs in en rondom het Natura2000-gebied onzekerheid is ten aanzien van 

ontwikkelperspectief en de agrarische toekomst van opvolgers; 

er over compensatie in grond of geld geen overeenstemming is bereikt met de omwonenden, 

grondeigenaren en agrariërs 

er onzekerheid is over het wel of niet slagen van de evenwichtsbemesting en de gevolgen daardoor 
voor betrokkenen op langere termijn 
 
er geen duidelijkheid is over de invloed van de waterwinning door Vitens op het grondwaterpeil in het  
gebied Lemselermaten  
 
er geen duidelijkheid is over de impact van de rondweg  Weerselo voor de agrarische ondernemers in 
termen van compensatie stikstof neerslag op de Lemselermaten 

 

Besluit  
 

Het voorliggende ontwerpbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen: 

 
1. Om kennis te nemen van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Lemselermaten. (PIP) 

2. Met betrekking tot het ontwerp-PIP “Lemselermaten” de volgende zienswijze kenbaar te 

maken. 

a.Maximale inspanning door alle betrokken partijen om de gebieden die buiten de begrenzing 

van Natura2000-gebied liggen niet te laten omvormen van landbouwbestemming naar 

natuurbestemming, maar van landbouwbestemming naar de bestemming agrarische 

natuurbeheer. 

b. Als er na de instandhoudingsperiode van 6 jaar na het uitvoeren van de 
inrichtingsmaatregelen nog extra maatregelen getroffen moeten worden om de Natura2000 



 

 

doelen te realiseren, dan mogen die maatregelen niet ten koste gaan van de agrarische 
ondernemers in de nabijheid van het gebied. 
 
c. Maximale inspanning door alle betrokken partijen om samen met de agrariërs en 
grondeigenaren in en rondom het Natura2000-gebied zoveel mogelijk overeenstemming te 
bereiken over compensatie bij waardevermindering en waar mogelijk te zoeken naar nieuwe 
ontwikkelperspectieven en financiële stromen hiervoor om deze te kunnen realiseren. 
 
d. Het ontwerp-PIP Lemselermaten, waarbij de N-2000 doelstellingen leidend zijn, voorleggen 
aan de projectgroep binnen het PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied), waarbij 
vroegtijdig tegenstrijdigheden tussen de uitvoering van de PIP en de ‘3x3 aanpak’ van de 
provincie Overijssel, waar naast het versterken van de natuur ook het behouden en waar 
mogelijk versterken van de leefbaarheid op het platteland en een perspectief voor de 
agrarische sector bieden doelen zijn, worden voorkomen. 
 

e. De invloed van de waterwinning door Vitens op het waterniveau in het gebied nader te 

onderzoeken en te rapporteren aan alle betrokken partijen, voordat het definitieve PIP ter 
inzage wordt gelegd. Wanneer de waterwinning invloed heeft op het gebied, mag dit niet 
leiden tot extra beperkingen voor de grondeigenaren rondom het gebied. 
 
f. De deelnemers aan de evenwichtsbemesting volledige duidelijkheid krijgen van de 
mogelijke consequenties die dit met zich mee brengt en een voorstel krijgen mocht na enige 
tijd blijken dat de evenwichtsbemesting niet het gewenste effect heeft.  
 
g. De deelnemers aan de evenwichtsbemesting de extra bedrijfsvoeringskosten volledig 
vergoed krijgen. 

 

Aldus vastgesteld in de raad van 31 januari 2023 

 
 

Fractie,  
CDA   Nick Nieuweweme 

Lokaal D.       Benny Tijkotte 

VVD   Joris Poffers 
Prog D.           Wilma Riesmeier 

BBD  Fons Maathuis  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 


