
11 september 2018 

Informatiesessie gemeenteraad Dinkelland 
Natura 2000/PAS 



164 Natura 2000-gebieden, 24 in Overijssel 

● Europese richtlijnen: 

▫ Vogel- en Habitatrichtlijn 

● Doel: 

▫ Bescherming kwetsbare  
natuur  

▫ Biodiversiteit 

● Beoogd resultaat: 

▫ Economische ontwikkeling 

▫ Behoud kwaliteiten  
natuur en landschap 

▫ Goed woon-, werk-, en  
leefklimaat in Overijssel 

● Begrenzing N2000: juni 2013 



Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

vóór juli 2015:  

• Elk initiatief eigen passende beoordeling voor vergunning 

• Pogingen tot 'ammoniak-banken' en salderen strandden 

• Per saldo: Stikstof = ‘show-stopper’ 

 

1 juli 2015 PAS: unieke 'package deal' Rijk, provincies, sectoren: 

• Initiatieven met uitstoot mogen weer: strikt gereguleerd 

• Mits: (landelijk) afspraken over 'schoner aan de bron'  

• Mits: (provincies) investeren in weerbaar maken van natuur 

 

Derde spoor: 

• Huis gebouwd, hypotheek nog aflossen’ 

• Deadline (wettelijk): 1 juli 2021 

 



Ontwikkelopgave Natura 2000: de kengetallen 

• Robuuste natuur = balans ecologie en economie 

• 24 Natura 2000-gebieden, 30 gebiedsprocessen 

• 4.200 ha Uitwerkingsgebied Natura 2000 (dwingend) 

• ca € 90 M ‘interne maatregelen’ (dwingend) 

• 500 ha afronding NNN (vrijwillig) 

• Tempo: 1e termijn in 2021 afgerond (ca 70% van investering) 

• Geld: Totale investering ca € 450 miljoen 

• ‘1.001’ eigenaren/gebruikers 

• Samen werkt beter > 10-tal bestuurlijk trekkers per gebied 



Verkenning 

Realisatie 

Beheer 

2015 2018 2021 2014 

Interne maatregelen 

Fasering gebiedsprocessen 
 

Verwervingsproces 

 
 
 
 
Ruimtelijke  
planvorming en 
vergunningen 

Voorontwerp  
PIP 

Ontwerp  
PIP 

PS 

SWB 

GS 

Definitief  
PIP 

Planuitwerking 



 

 

 

 

 

 

Interventieladder: beschikbaarheid gronden 



Vertaling maatregelen in ruimtelijk plan 

 Als bestemming of functie wijzigt > Bestemmingsplan (BP) of PIP 

 Efficiënte procedure: gecoördineerde vergunningen 

 

Inrichtingsplan: (=leidend) 

 Opgave o.b.v. PAS-gebiedsanalyse 

 Te nemen maatregelen (bijv. sloten dempen, minder bemesting) 

 Te verwachten effecten (bijv. vernatting) 

 Ruimtelijke vertaling 

 

Ruimtelijk plan: 

 Functie: landbouw (met beperkingen), natuur 

 Mogelijk maken maatregelen 

 Borgen van de opgave (bijv. aanpassen drainage) 

 Inspraak mogelijk 



Gemeente =  
Partner gebiedsproces 

Gemeente =  
Partner bij inspraakreacties 

Gemeente =  
> Horen raad 
> Partner bij  
zienswijzen 

Gemeente =  
Partner bij  
verweerschrift RvS 



Totstandkoming ruimtelijk plan 

 Opstellen ruimtelijk plan in samenwerking 

▫ Bestuurlijk trekker (inhoud)  

▪ LET OP! Dinkelland ook bestuurlijk trekker 3 gebieden! 

▫ Gemeente (planregels en – systematiek) 

▫ Provincie (afstemming, juridische borging) 

 Provincie faciliteert: 

▫ Opstellen van een dummy  

▫ Inhuur ruimtelijke adviesbureaus, procesbegeleiding 

▫ Planschade: vooraf wegnemen 

 Communicatie en besluitvorming 

▫ Onder vlag van gebiedsproces (bestuurlijk trekker) 

▫ Partners Samen Werkt Beter in projectgroep 

▫ Eigenaren (keukentafel), omwonenden en overige belanghebbenden 

▫ Speciale aandacht: gemeenteraden en Provinciale Staten 



Aandachtspunten in besluitvorming PIP 

Speciale rol gemeenteraden en PS, want: 

 Gemeenteraden stellen niet vast 

 PS stelt vast  

 Product bestuurlijk trekker cf. aanpak Samen Werkt Beter 

 

Aandachtspunten besluitvorming: 

 Besluitvorming aan het eind van het proces: vaststellen PIP 

 Gebiedsproces heeft primaat van: 

▫ Inhoudelijke uitwerking en onderbouwing 

▫ Belangenafweging 

 Niet iedereen zal volledig tevreden zijn. 



Betrokkenheid gemeenteraden 

● Stand van zaken in informatiesessies 

● Formele informatiemomenten: commissie en horen raad 

● Bij besluitvorming per gebied achtergrondinformatie  

● Uitnodiging voor informatieavonden per gebied: 

▫ Voorontwerp-PIP en ontwerp-PIP 

●  Presentaties/veldexcursies op verzoek (gemeente/per gebied) 

● www.overijssel.nl/Natura2000Procedures: 

▫ Actuele stand van zaken besluitvorming (dashboard) 

▫ Besluitvorming en inspraak 



Natura 2000 gemeente Dinkelland 

 Lonnekermeer: geen PIP > 

 Start uitvoering sept. ‘18 

 3 bezwaarprocedures RvS 

 Punthuizen Stroothuizen:  

 GS > VO-PIP + NRD: nov. ‘17 

 GS > O-PIP + MER: dec. ‘18 

 Springendal en Dal vd Mosbeek 

 GS > VO-PIP: apr. ‘19 

 Natura 2000 Dinkelland als 

bestuurlijk trekker: 

 AVAV, B&B, LEM: 

 GS > VO-PIP: medio 2019 

 

 



Opmerkingen of vragen? 



 
Gebiedsprocessen 

Dinkelland 
 

- Achter de Voort, Agelerbroek en 
Voltherbroek 

-Bergvennen en BrecklenkampseVeld 
- Lemselermaten 



Inhoud 

• Aanleiding 

• De opdracht 

• De werkwijze 

• De resultaten 

• Hoe verder? 

• Wanneer klaar? 



Aanleiding 

• Consequenties van 6 Natura 2000 gebieden voor 
gemeente Dinkelland is groot; 

• Weinig draagvlak voor de PAS gebiedsanalyses; 
• Vanuit Samen Werkt Beter gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en trekkersrol ook bij de 
gebiedspartijen neerleggen; 

• Voor AVAV en B&B en LEM kon geen 
gebiedstrekker worden gevonden.  

• Na bestuurlijk overleg in 2014 is gemeente 
trekker geworden voor deze 3 gebieden. 



De opdracht 

Kom in een gezamenlijk en zorgvuldig proces tot een zo breed 
mogelijk gedragen maatregelenpakket, waarbij: 

1. de N2000 doelstellingen 
worden behaald;  

2. de negatieve effecten naar 
de omgeving zo minimaal 
mogelijk zijn; 

3. de economische 
ontwikkelruimte wordt 
geborgd. 



De werkwijze 

Opzet van het project : meer proces dan inhoud 
•  Alle partijen zijn betrokken; 
• Extern deskundigen worden ingezet; 
• Vertrouwenspersoon wordt ingezet voor 

grondeigenaren; 
• Nauwe samenwerking met de provincie inzake 

grondaankoop; 
• Nauwe samenwerking met terreinbeherende 

organisatie over afstemming interne en externe 
maatregelen 



Organisatie 
Opdrachtgever 

provincie overijssel
Hester May

Bestuurlijke 
Adviesgroep

Portefeuillehouder 

Benno Brand

Programmaleider Ontwikkelopgave 
Provincie

Stijn van Wely/ Elselien Koning

Gemeentelijk Coordinatieteam
Project manager Debbie Kluin

Projectgroep 
Lemselermaten

Marcel Hesselink 
Projectleider

Gerard Davina
Gemeente

Marion Nederbragt
Projectsecretaris

Christiaan ter Horst
Particuliere grondeigenaren

Els Boerrigter
Waterschap veschtromen

Joris Broekhuis
LTO NOT

Rebi Nijboer
Vitens

Leen Jacobs
Staatsbosbeheer

Elselien Koning
Provincie Overijssel

Projectgroep AVAV

Danielle Bonenkamp
Projectleider

Gerard Davina
Gemeente

Marion Nederbragt
Projectsecretaris

Els Boerrigter
Waterschap Vechtstromen

Agnes Mentink
LTO NOT

Bennie Scholten Meilink
Vrienden van AVAV

Leen Jacobs
Staatsbosbeheer

Elselien Koning
Provincie Overijssel

Projectgroep 
Bergvennen en 
Breckelenkampse Veld

Wim Valk
Projectleider

Gerard Davina 
Gemeente

Marion nederbragt
Projectsecretaris

Els Boerrigter
Waterschap vechtstromen

Agnes Mentink
LTO NOT

Raymond Niehof
Particuliere grondeigenaren

Robbert Blijleven 
Landschap overijssel

Elselien Koning
Provincie Overijssel

Deskundigenteam Natuur
Unie van Bosgroepen 

B-ware
Tauw

RHDHV
Arcadis

Deskundigen vanuit betrokken 
partijen

Waterschap
Staatsbosbeheer

LTO
Particuliere grondeigenaren

Provincie
Landschap Overijssel

Vitens

Grondcommissie
Gemeente

Provincie Overijssel
vertrouwenspersonen

Deskundigen gebruik
Aequator

Vertrouwenspersonen
Gerrit Tuten

Gerrit Slagman
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Communicatie 

Vastgesteld communicatieplan 
dat is afgestemd met alle 
partijen. Communicatie o.a. 
door:  
• Plenaire bijeenkomsten 

worden gehouden maar ook 
keukentafelgesprekken; 

• Nieuwsbrieven worden elk 
kwartaal verstuurd; 

• Locatie Rossum met 
inloopmogelijkheid; 

• Veldbezoeken. 
 



De resultaten 

• Voor alle gebieden grondwatermodellen 
opgesteld, voor AVAV en LEM 
oppervlaktewatermodel; 

• Huidige gebruikswaarde van de gronden in 
beeld gebracht; 

• Concept maatregelenkaart vanuit 
Deskundigenteam 

• Iteratief proces om tot eindscenario te komen 
bijna afgerond 



De resultaten 

• Voor alle gebieden geldt dat 
op basis van de onderzoeken 
maatregelen worden 
uitgewerkt met een positief 
effect op natuur en minder 
negatieve uitstraling naar de 
omgeving; Puntjes op de i 
moeten nog worden gezet. 

• In alle gebieden zijn door 
provincie inmiddels gronden 
aangekocht; 

• Voor achter de voort is 
inrichtingsplan reeds gereed. 



Hoe verder? 

• Alle grondeigenaren die door een maatregel of 
het effect van een maatregel worden getroffen 
krijgen een persoonlijk gesprek met het 
deskundigenteam en de vertrouwenspersoon; 

• Ter voorbereiding op het gesprek een plenaire 
bijeenkomst geweest in februari en uitgebreid 
aandacht besteed in de nieuwsbrief van juli 2018; 

• Grondeigenaren ontvangen een eigen dossier 
waar alle relevante informatie voor hen is 
opgenomen; 

 



Wanneer klaar? 
 




