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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de stand van zaken betreffende de afronding van de 
Planuitvoeringsfase en de overgang naar de Planuitwerkingsfase voor de drie Natura2000 gebieden. De 
provincie heeft de gemeente na afstemming met de overige gebiedspartners gepolst om ook in de 
uitvoeringsfase als bestuurlijk trekker op te treden. 
 
Ons besluit 
Wij hebben besloten om positief te reageren op de vraag van de provincie om als bestuurlijk trekker van de 
gebiedsprocessen op te treden. 
 
Toelichting 
De provincie heeft de gemeente Dinkelland in aansluiting op de Verkenningsfase en de Planuitwerkingsfase 
de vraag voorgelegd om ook in de Planuitvoeringsfase van de Natura2000 gebiedsprocessen voor Achter de 
Voort, Agelerbroek en Volterbroek, Bergvennen&Brecklenkampseveld en Lemselermaten de rol van 
bestuurlijk trekker op zich te nemen. Deze rol houdt in dat de portefeuillehouder bestuurlijk leiding geeft aan 
het gebiedsproces, daarbij inhoudelijk gesteund door een projectteam. Mede omdat dit de kans biedt om de 
belangen van onze inwoners in en rond deze gebieden zo goed mogelijk te behartigen hebben wij hiermee 
ingestemd. Dit trekkerschap betekent niet dat er directe formele besluiten hoeven te worden genomen. 
Het oude projectteam heeft de resultaten van de Planuitwerkingsfase per 1 april jl. opgeleverd aan de 
provincie. Deze resultaten vormen de basis voor de Planuitvoeringsfase. Ook is een nieuwsbrief uitgegeven 
waarin de stand van zaken per genoemde datum is weergegeven en een doorkijk naar de nieuwe fase. 
Voor de nieuwe fase wordt een nieuw team geformeerd, dat vanwege de gevraagde specifieke inhoudelijke 
deskundigheid hoofdzakelijk zal bestaan uit externen. Deze komen in dienst van de provincie. Alleen voor 
het omgevingsmanagement en de communicatie wordt formatie ingebracht vanuit Noaberkracht. Daarnaast 
wordt formatie ingebracht voor de rol van bestuursadviseur. De kosten van de inbreng vanuit Noaberkracht 
wordt, analoog aan de Planuitwerkingsfase, gedragen door de provincie. Er is inmiddels een projectmanager 
geworven. Deze is per 15 april jl. gestart met de werkzaamheden, waarbij het formeren van het projectteam 
en het zorgdragen voor een zo soepel mogelijke overgang naar de uitvoeringsfase belangrijke 
aandachtspunten zijn. 
Het nieuwe projectteam zal zich in eerste instantie richten op het voorbereiden van de besluitvorming over 
de resultaten van de planuitwerkingsfase door Gedeputeerde Staten. Dit besluit omvat m.n. het vaststellen 
van het maatregelenpakket per gebied, beschikbaar stelling van de financiële middelen en de vaststelling 
van de (voor-)ontwerp PIP's. Deze PIP's worden daarna in procedure gebracht. Die besluitvorming wordt in 
het derde kwartaal van dit jaar verwacht. Vervolgens kunnen de maatregelen op besteksniveau worden 
uitgewerkt en de formele procedures worden doorlopen. Verwacht wordt dat de feitelijke uitvoering eerst kan 

 



starten in de tweede helft van 2021. 
In een volgende raadsbrief dit najaar zullen wij u hierover nader informeren. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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