
MOTIE 
Raadsvergadering: 6 juli 2021 

Agendapunt 3: Perspectiefnota 2022 incl. eerste Programmajournaal 2021 

Onderwerp:             Sociaal-economische gevolgen Natura2000 

Indiener(s):                 CDA, BBD 

 

De raad van de gemeente Dinkelland 

 

In vergadering bijeen op 6 juli 2021 

 

Constaterende dat 

 

ter behandeling en vaststelling voorligt het voorstel inzake vaststellen Perspectiefnota 2022 incl. 

eerste Programmajournaal 2021; 

 
Overwegende dat 
 
De gemeente Dinkelland een groot aantal Natura2000-gebieden binnen haar grenzen heeft; 
 
De Provinciale Inpassing Plannen (PIP) grote gevolgen kunnen hebben voor agrarische 
bedrijven, de plattelandseconomie, de plattelandscultuur, de recreatie en de leefbaarheid in het 
algemeen in de kernen; 
 
Voordat het PIP wordt vastgesteld er overeenstemming moet zijn met de eigenaren-
grondgebruikers over de compensatie van de nadelige effecten van de inrichtingsmaatregelen 
van de Natura2000-gebieden;  
 
Door sluiting van agrarische bedrijven de bestemming op die locaties moet kunnen wijzigen 
naar een andere bestemming dan alleen wonen, waardoor er mogelijkheden komen voor 
andersoortige bedrijven die bijdragen aan werkgelegenheid, hetgeen goed is voor de 
instandhouding van de leefbaarheid in onze kernen; 
 
Voor het bereiken van de Natura2000-doelen het belangrijk is dat er draagvlak is bij inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke instellingen;  
 
Spreekt uit dat 
 
Het belangrijk is om verbinding te leggen tussen de ecologische opgaven en sociaal-
economische ontwikkelingen ten behoeve van de leefbaarheid van de kernen;  
 
En draagt het college op 
 

1. Een duidelijk signaal af te geven naar de provincie dat voor het vaststellen van het PIP 
de compensatie, zoals ook genoemd in de uitspraak van Raad van State van 30 juni 
2021 (uitspraak 201906446/1/R3) geregeld moet zijn; 

2. Zich ervoor in te zetten dat op vrijkomende agrarische erven mogelijkheden binnen het 
bestemmingsplan worden geboden voor andersoortige bedrijven; 

3. Initiatief te nemen tot het starten en faciliteren van gesprekken tussen inwoners, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en terrein beherende organisaties 
teneinde de sociaaleconomische gevolgen van de Natura2000-uitvoeringsplannen in 
kaart te brengen en te betrekken in de uitwerking van de PIP plannen; 



4. Op basis van de sociaal-economische inventarisatie met de provincie in gesprek te gaan 
om te zoeken naar mitigerende en compenserende maatregelen om de negatieve 
sociaal-economische effecten te beperken; 

5. De resultaten van deze gesprekken terug te koppelen aan de raad; 
6. Deze motie te sturen aan Provinciale Staten van de provincie Overijssel en de raden van 

de Overijsselse gemeenten.  
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Fractie CDA   Marc Smellink 

Fractie BBD   Fons Maathuis 


