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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het besluit van GS Overijssel om de ter inzage 
legging van het ontwerp-PIP Natura 2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek stop te zetten en later 
opnieuw ter inzage te leggen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om uw raad in kennis te stellen van het alsnog doorsturen van uw 
zienswijze op het ontwerp-PIP en om uw raad in kennis te stellen van de brief van de provincie. 
 
Toelichting 
Vanaf 31 augustus 2021 heeft het ontwerp PIP Springendal en Dal van de Mosbeek, inclusief inrichtingsplan, 
reactienota en overige bijlagen gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
Uw raad is over het ontwerp PIP gehoord en op 14 september 2021 is middels een amendement op het 
raadsvoorstel besloten een zienswijze in te dienen. 
De provincie heeft echter op 21 september 2021, op verzoek van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) 
Springendal en Dal van de Mosbeek besloten om de ter inzage van het ontwerp PIP voor nu stop te zetten. 
De reden hiervoor is dat de BAC meerdere signalen heeft ontvangen vanuit het gebied over de behoefte aan 
meer concreetheid over compensatie en schadevergoeding. De provincie wil nu de tijd nemen om in te gaan 
op deze onzekerheid en om gesprekken hierover de ruimte te geven. Het ontwerp-PIP op zich staat niet ter 
discussie. Om die reden legt de provincie het ontwerp-PIP naar verwachting in december opnieuw voor zes 
weken ter inzage. 
Het stoppen van de termijn betekent dat eventuele ingediende zienswijzen komen te vervallen. Indieners van 
de zienswijzen worden hierover nader geïnformeerd en zij kunnen de zienswijze opnieuw indienen tijdens de 
volgende ter inzage termijn. 
De zienswijze van uw raad van 14 september 2021 is alsnog doorgestuurd met het verzoek kennis te nemen 
van de vragen c.q. standpunten van de Raad en hiermee in de verdere procedure rekening te houden. 
Op het moment dat het ontwerp-PIP opnieuw ter inzage wordt gelegd, zal uw raad hierover geïnformeerd 
worden.  
 
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, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de burgemeester 
 

 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaries 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 
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Onderwerp: Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 gebied Springendal en Dal van de 
Mosbeek wordt later opnieuw ter inzage gelegd

Best College,

Op 9 februari 2021 hebben wij het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief het geactualiseerde 
inrichtingsplan voor het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek vastgesteld.

Het ontwerp-PIP wordt later opnieuw ter inzage gelegd.
Vanaf 31 augustus 2021 ligt het ontwerp-PIP inclusief inrichtingsplan, Reactienota en overige bijlagen 
gedurende zes weken ter inzage. Hierover hebben wij u eerder per brief geïnformeerd.

Wij hebben echter op 21 september 2021, op verzoek van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) 
Springendal en Dal van de Mosbeek besloten om de ter inzage van het ontwerp-PIP voor nu stop te 
zetten.

De reden hiervoor is dat de BAC meerdere signalen heeft ontvangen vanuit het gebied over de behoefte 
aan meer concreetheid over compensatie en schadevergoeding.

Wij willen met dit besluit de tijd nemen om in te gaan op deze onzekerheid, en om gesprekken hierover 
de ruimte te geven. Het ontwerp-PIP staat niet ter discussie, ook niet bij de partijen in de Bestuurlijke 
Adviescommissie. Om die reden leggen we het ontwerp-PIP naar verwachting in december opnieuw 
ongewijzigd voor zes weken ter inzage.

Ingediende zienswijzen
Het stoppen van de ter inzage termijn betekent dat eventuele ingediende zienswijzen die zijn ontvangen 
op het ontwerp-PIP komen te vervallen. Indieners van een zienswijze worden hier schriftelijk nader over 
geïnformeerd. Zij kunnen de zienswijze opnieuw indienen tijdens de volgende ter inzage termijn.
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Meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen en/of vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met de 
projectleider voor Springendal en Dal van de Mosbeek, Gert-Jan Hoeve, GJ.Hoeve@overi1ssel.nl. (038) 
499 78 68.

Meer weten? Kijk op www.Overijssel.nl/natura2000

Met vriendelijke groet.
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter, 
A.P. Heidema

secretaris, 
N. Versteeg
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