
            

         
 
 
Geamendeerd 
Raadsbesluit   
 
  
Datum:  11 januari 2022 
Nummer:  15 B  
Onderwerp:  Ontwerp provinciaal inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 december 2021, nr. 
15A; 
 
gelet op het advies van de raadscommissie van 11 januari 2022; 
  
gelet op artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening 
 
besluit 
1. Kennis te nemen van het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP)  “Springendal & Dal van de 

Mosbeek”; 
2. Met betrekking tot het ontwerp-PIP “Springendal & Dal van de Mosbeek” de volgende zienswijze 

bekend te maken: 
a) Maximale inspanning door alle betrokken partijen om de gebieden die buiten de begrenzing 

van Natura2000-gebied, maar binnen het gebied van de invloedsfeer liggen, niet te laten 
omvormen van landbouwbestemming naar natuurbestemming, maar van 
landbouwbestemming naar bestemming agrarisch natuurbeheer of landschapsgrond. 

b) Maximale inspanning door alle betrokken partijen te betrekken bij het beheer en gebruik. 
Vooral waar, door de maatregelen, de belangen van ondernemers en inwoners in het geding 
zijn. 

c) Maximale inspanning, door in het PIP een procedure op te nemen met een juridische borging 
om bestemmingen van gronden die in het PIP van landbouw naar natuur gewijzigd worden, 
terug te zetten naar landbouw, indien uit grond- en oppervlaktewaterkwaliteitsmetingen (de 
zogenaamde 0-meting) blijkt dat deze bestemmingswijziging niet nodig was om de 
instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. Deze onterechte bestemmingswijzigingen waren 
namelijk niet nodig geweest indien de 0-meting voor het bepalen van de maatregelen was 
uitgevoerd. 

d) Als na de instandhoudingsperiode van 6 jaar na het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen 
nog extra maatregelen getroffen moeten worden om de Natura2000 doelen te realiseren, dan 
mogen die maatregelen niet ten koste gaan van de bedrijfsactiviteiten in het gebied en in de 
nabijheid van het gebied. 

e) Maximale inspanning door alle betrokken partijen om samen de conclusies uit het rapport 
“Gemeenschappen staan op voor leefbaarheid” in het Springendal en Dal van de Mosbeek” te 
betrekken bij de inrichting en verdere uitvoering van het Natura2000 gebied. En te zoeken 
naar nieuwe ontwikkelperspectieven en financiële stromen hiervoor, om deze te kunnen 
realiseren. 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2022 



de griffier,  de waarnemend voorzitter, 

     
 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar   J.H.M. Hermans-Vloedbeld 
 


