Voorzitter,
In 2016 hebben we met de raad gekozen voor een Provinciaal Inpassingsplan. Wat nu voorligt is een
kennisneming van het plan.
Er zijn in de gemeente Losser twee Natura2000 gebieden aangewezen: Landgoederen Oldenzaal met
een totale oppervlakte van 578ha en Dinkelland met een oppervlakte van 547ha. Het gebied
Dinkelland is weer onder verdeeld in een gedeelte Dinkeldal en Punthuizen/Stroothuizen.
De ligging van de gebieden (globaal gezien oost-west en noord-zuid door de hele gemeente) maakt
dat het grote impact heeft op de ondernemers in en in nabijheid van de N2000 gebieden.
Voor uw verbeelding alleen al in Punthuizen-Stroothuizen krijgt 151ha landbouwgrond de
bestemming natuur. Hier moet voor natuurherstel 136 ha worden ontgronden. Voorzitter dit zijn
allemaal voor Losserse begrippen forse oppervlaktes.
Het geeft ook aan dat we in een prachtig gebied wonen en werken. De natuur en het landschap zoals
het nu is, is grotendeels gemaakt door onze voorouders. De essen, houtwallen en geriefbosjes:
allemaal ontstaan door menselijke activiteit. Middels het door de Staten vast te stellen PIP kan de
kwetsbare natuur in de aangewezen natura2000 gebieden worden versterkt en beschermt.
De invloed die we als raad nu nog uit kunnen oefenen is beperkt. Dat neemt niet weg dat we wel
bezorgt zijn. Niet over het verloop van het proces. Het proces is onzes inziens zorgvuldig doorlopen.
Er is uitgebreid overleg geweest binnen Samen werkt Beter. Op basis van onderzoeken naar hoe de
natuurdoelen het best bereikt kunnen worden is een inrichtingsplan opgesteld.
De zorgen van de CDA-fractie komen vooral voort uit de onduidelijkheid die er zijn over de
uiteindelijke impact van de uitwerking van de plannen.
We hebben er moeite mee dat we de desbetreffende percelen als natuur gaan bestemmen terwijl er
nog geen duidelijkheid is voor wat betreft ruilgrond. De provincie heeft nu te maken met dezelfde
problemen waar een Twentse boer al jaren tegen aan loopt. Nl. gebrek aan landbouwgrond. En als er
al ergens grond is aangekocht is dan blijkt dat de grondruiling op de oude Twentse gronden met de
vele versnipperde percelen en eigenaren ook niet gemakkelijk is.
We gaan nu weer een trede verder richting onteigening en dat maakt de onderhandelingspositie van
de grondeigenaren niet sterker.
Verder willen we graag, zoals ook in de Cie aangegeven, benadrukken dat de agrariërs die in of bij de
natuurgebieden wonen, bij de inrichting en beheer van de natuur worden betrokken. Ze kennen het
gebied en de grond en kunnen dit efficiënt beheren. Ook kan het hen helpen bij de duurzaamheidsen diversiteitseisen voor hun eigen bedrijf.

Voorzitter, de natura 2000 opgave is een dwingende opgave met een harde deadline (2021).
Vaststellen van het PIP door de Provincie is nodig en geeft ook duidelijkheid. De zorgen die er zijn
voor de gevolgen voor agrariërs en andere gebruikers in het gebied is voor ons aanleiding om wel
een zienswijze in te dienen.
We komen dan ook met een amendement op het raadsvoorstel.
Tot zover.

