
AMENDEMENT 
Raadsvergadering 21 december 2021 
Agendapunt 13 
Voorstel inzake PIP “Bergvennen en Brecklenkampse Veld” 
Onderwerp: zienswijze 
Indieners: CDA, VVD, Lokaal Dinkelland, Burgerbelangen Dinkelland 

 
De raad van de gemeente Dinkelland 
 
In vergadering bijeen op 21 december 2021 
 
Constaterende dat: 
 
Dat voorligt een voorstel inzake het PIP “Bergvennen en Brecklenkampse Veld” 
 
Dat het college de raad voorstelt kennis te nemen van het PIP “Bergvennen en 
Brecklenkampse Veld” en geen zienswijze in te dienen. 
 
Overwegende dat: 
 

 er echter wel aanleiding is om een zienswijze in te dienen. 

 het N2000 gebied “Bergvennen en Brecklenkampse Veld” een onderdeel is van de 
totale landelijke en europese opgave om instandshoudingsdoelen te waarborgen en 
dat er dus inrichtingsmaatregelen uitgevoerd moeten worden. 

 15 overijsselse organisaties onder de noemer van “Samen Werkt Beter” het 
gebiedsproces besproken hebben, voorbereid hebben en tot overeenstemming zijn 
gekomen welke maatregelen nodig zijn om het gebied toekomstbestendig in te 
richten. 

 er veel onvrede bij agrariërs/grondeigenaren/inwoners is in en rondom het gebied als 
het gaat over bestemmingen en compensatie. 

 er onzekerheid is bij agrariërs in en rondom het gebied ten aanzien van 
ontwikkelperspectief en de jeugd en hun agrarische toekomst. 

 er nog steeds geen overeenstemming is bereikt met de agrariërs/grondeigenaren, 
zowel aan de Duitse kant als aan de Nederlandse kant. 

 de agrariërs/grondeigenaren in Duitsland niet verplicht zijn om mee te werken. 

 als er aan de Duitse kant niet wordt meegewerkt met de inrichtingsmaatregelen de 
instandhoudingsdoelen van dit N2000-gebied niet gerealiseerd zullen worden. 

 
Besluit: 
 
Het voorliggende ontwerpbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen: 
 

1. Kennis te nemen van het ontwerp provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) 
“Bergvennen en Brecklenkampse Veld” 

2. Met betrekking tot het ontwerp-PIP “Bergvennen en Brecklenkampse Veld” 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. Maximale inspanning door alle betrokken partijen om tot overeenstemming te 
komen met de aangrenzende Duitse grondeigenaren over de benodigde 
maatregelen om de Natura2000 doelen te realiseren. 
 

c. Als er na de instandhoudingsperiode van 6 jaar na het uitvoeren van de 
inrichtingsmaatregelen er nog extra maatregelen getroffen moeten worden om de 
Natura2000 doelen te realiseren, dan mogen die maatregelen niet ten koste gaan 
van de agrarische activiteiten in de nabijheid van het gebied. 
 

d. Maximale inspanning door alle betrokken partijen om samen met de agrariërs te 
zoeken naar nieuwe ontwikkelperspectieven en financiële stromen hiervoor om 
deze te kunnen realiseren. 

 

 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 december 2021 
 
Fractie CDA 
Fractie VVD 
Fractie Lokaal Dinkelland 
Fractie Burgerbelangen Dinkelland 
 
 
 


