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Geacht College en Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
 
Rondom de in Losser aangewezen N2000-gebieden Landgoederen Oldenzaal en Dinkelland, 
deelgebied Punthuizen-Stroothuizen-Beuningerachterveld zijn maatregelen nodig voor de 
instandhouding van de binnen die gebieden aanwezige beschermde habitats en soorten. Die 
maatregelen zijn uitgewerkt in Inrichtingsplannen. Om de maatregelen te kunnen realiseren 
moeten de geldende bestemmingsplannen worden aangepast.  
 
In 2016 hebben wij met u afgestemd dat de realisatie van de maatregelen mogelijk gemaakt kan 
worden door middel van door uw Staten vast te stellen Provinciale Inpassingsplannen (PIP’s). 
Samen kunnen we zo werken aan het beschermen en herinrichten van kwetsbare natuur. Wij 
hebben de door u uitgewerkte ontwerp-PIP’s van de beide hiervoor genoemde gebieden met de 
bijbehorende documenten in goede orde ontvangen. In onze vergadering van 18 december jl. zijn 
we “gehoord” over die plannen en hebben deze besproken. 
 
In reactie op de ontvangen plannen delen wij u mee dat er voor ons, na kennisname van de inhoud 
van de plannen en het voorbereidingsproces, aanleiding bestaat om een zienswijze in te dienen. 
 
Algemeen 
In de ambtelijke en bestuurlijke projectoverleggen vindt een (algemene) terugkoppeling plaats van 
de gesprekken en overleggen met de agrarische eigenaren van gronden waarop maatregelen zijn 
voorzien. Daaruit is bij ons het beeld ontstaan dat er voor een aantal eigenaren nog onzekerheid 
en onduidelijkheid bestaat over de toekomstige bedrijfsvoeringsmogelijkheden. Dit beeld wordt 
bevestigd in de eigen contacten die we hebben met een aantal betrokkenen. Vaak gehoord is de 
opmerking dat er als compensatie van de N2000-maatregelen niet voldoende geschikte 
vervangende grond beschikbaar is.  
Bekend is dat de agrarische sector in zijn algemeenheid te maken heeft met een hoge en soms 
sterk wijzigende regeldruk. In Noordoost Twente is er daarnaast sprake van een aantal 
omgevingsfactoren die een uitdaging vormen voor de agrarische bedrijfsvoering. Te denken valt 



aan het kleinschalige coulisselandschap, stuwwallen, bronnen en waterlopen, houtwallen, 
natuurgebieden en nu, de noodzakelijk herinrichtingsmaatregelen in verband met Natura2000. 
Het is van het grootste belang dat de zo kenmerkende mix van het (agrarisch) ondernemen 
binnen dit karakteristieke en te behouden landschap mogelijk blijft, en wel op een 
bedrijfseconomisch en ecologisch verantwoorde manier. In onze keuzebrief voor het PIP van 14 
juni 2016 hebben wij hier al aandacht voor gevraagd. Wij verzoeken u nogmaals om al het 
mogelijke te doen om tijdig met concrete, duurzame en toekomstbestendige oplossingen te 
komen voor de agrariërs die te maken krijgen met inrichtingsmaatregelen maar nu nog in 
onzekerheid verkeren.  
 
De oplossing ligt naar onze mening niet in het verzenden van onteigeningsaankondigingen en/of 
het aanbieden van schadeloosstellingen, maar juist in het bieden van een toekomstperspectief 
voor die agrariërs die verder gaan en willen met hun bedrijf. 
 
Wij vertrouwen erop dat u dit signaal oppakt en ervoor zorgt dat er geen enkele agrarische 
ondernemer “tussen de wielen komt” ten gevolge van Natura 2000.  
 
Specifiek 
Naast vorenstaand signaal vragen wij aandacht voor de volgende zaken: 
1. Grensoverschrijdende effecten zijn onvoldoende in beeld gebracht en niet inzichtelijk gemaakt. 

Wij doelen hierbij op effecten vanaf Duitse zijde welke hun doorwerking hebben op de 
deelgebieden Punthuizen-Stroothuizen-Beuningerachterveld langs de landsgrens. In het 
bijzonder doelen wij op agrarische- en infrastructurele activiteiten. Te denken valt aan de forse 
uitbreidingsplannen van Duitse agrariër(s) in de directe nabijheid van de landsgrens, de 
voorgenomen aanleg van een hoogspanningsleiding en beïnvloeding van de grondwaterstand 
aan Nederlandse zijde in nadelige zin als gevolg van de waterhuishouding aan Duitse zijde. 
Wij roepen u op om (het bestaande) overleg met Duitse autoriteiten te intensiveren. Indien de 
gestelde doelen in het gebied, door het ontbreken van voldoende samenwerking, niet of niet 
volledig gerealiseerd kunnen worden (het zogenaamde doelgat) behoren belanghebbenden 
tijdig in kennis gesteld te worden.  

2.  Uw staten te verzoeken om een onderzoek in te stellen op welke wijze agrariërs/landeigenaren 
betrokken kunnen worden bij natuurbeheer en -onderhoud en/of compensatie kan plaats vinden, 
indien dat beheer en onderhoud door de agrariërs zelf plaats heeft. Feitelijk is dan sprake van 
zelfrealisatie tegen vergoeding. Onteigening als dwingend instrument is hierbij overbodig. 

3. Bij uitvoering van de herinrchtingswerkzaamheden opdrachten te gunnen aan lokale/regionale 
ondernemers (Noordoost Twente). 

4. Ten slotte verzoeken wij u de mogelijkheden te verkennen om te komen tot realisering van 
ontwikkelgebieden aan Duitse zijde van de landsgrens. Dit complementeert onzes inziens 
het inpassingsplan. 

 
In afwachting van uw berichten, 
    
 
Hoogachtend, 
 
de gemeenteraad van Losser, 
 
 
griffier,      voorzitter, 
 
 
 
B. Pikula     Ir. C.A.M. Kroon 


