
Rondvraag raadscommissie Omgeving en Economie / Sociaal Domein en Bestuur 
19 mei 2020 fractie PvdA 

 
Onderwerp: Gevolgen gemeentelijk Natura 2000 beleid naar aanleiding van standpunt CDA 
Dinkelland. 
 
Het CDA Dinkelland heeft zijn bedenkingen geuit over de uitvoerbaarheid van de 
beheersmaatregelen voor de Natura 2000 gebieden te Dinkelland. Ze roepen zelfs op om de 
aanwijzing te heroverwegen. Dit omdat ik citeer: 

Maatregelen haalbaar en betaalbaar 
De CDA-fractie in Dinkelland heeft in het digitale overleg nogmaals duidelijk gemaakt dat er 
streefwaarden moeten komen voor de depositie op de Natura2000-gebieden waar de doelen 
haalbaar en betaalbaar zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met de depositie 
vanuit Duitsland. Dit vraagt om een herijking van de Natura2000-gebieden in de gemeente 
Dinkelland. Zoals de gebieden Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Achter de Voort, 
omdat de depositie uit Duitsland van deze natuurgebieden zodanig is dat de Natura2000-
doelen niet realiseerbaar zijn. Deze en tal van andere vragen vanuit de Overijsselse CDA’ers 
kreeg Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) mee als input voor het Kamerdebat dat 
binnenkort over de aangekondigde maatregelen wordt gevoerd.  

Met meer draagvlak en meer perspectief bij de agrarische sector kan efficiënter aan 
stikstofreductie worden gewerkt. Het uitgangspunt moet volgens de christendemocraten van 
de deelnemende gemeenten zijn dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn en dat er 
oog is voor de menselijke maat en het toekomstperspectief voor boerenbedrijven rondom 
Natura2000-gebieden. Deze gezinnen leven en werken nu veelal in onzekerheid.  

De vragen van de PvdA fractie zijn als volgt. 
- Hoe kijkt het college hier tegenaan? En dan vooral het CDA deel van deze coalitie? 

Zijn ze nog steeds bereid te doen wat nodig is om het resultaat te halen wat 
afgesproken is? 

- Heeft deze stellingname gevolgen voor het uitvoeren van de Natura 2000 
beheersmaatregelen in de diverse gebieden? Dit gezien het feit dat het CDA een van 
de coalitiegenoten is. 

- Voor de rest onderschrijven we de vragen die gesteld zijn door de fractie van 
GroenLinks. En we zien uit naar de beantwoording hiervan. 

 


