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 Persbericht 

 
Provinciale inpassingsplan en ontgrondingsvergunning  
natuurherstel Dinkelland 
 

Milieueffectrapport bijna compleet 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het natuurherstel in en 

naast beschermd natuurgebied Dinkelland beoordeeld. Het rapport is nog niet 

compleet. Zo is nog onduidelijk hoe groot het risico is dat met de voorgestelde 

maatregelen het natuurhersteldoel niet wordt gehaald. Zij adviseert het rapport 

op enkele punten aan te passen. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Provinciale Staten van Overijssel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Overijssel wil in de deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger 

Achterveld van het beschermde natuurgebied Dinkelland maatregelen nemen om de 

natuur te beschermen en uit te breiden. Deze gebieden zijn onder meer restanten van 

een omvangrijk heidelandschap en bestaan uit droge en natte heide en laagtes met 

vennen. De natuurterreinen zijn omringd door agrarisch gebied. Op dit moment stroomt 

met meststoffen verrijkt oppervlaktewater het gebied in. Ook is sprake van een te lage 

grondwaterstand. Met de maatregelen moet de natuur worden hersteld. Om de maat-

regelen te kunnen nemen, zijn een inpassingsplan en ontgrondingsvergunning nodig. 

Voordat Provinciale Staten van Overijssel hierover besluiten, zijn de milieugevolgen on-

derzocht in een milieueffectrapport. 

 

Provinciale Staten hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat zien dat de maatregelen tot doel hebben om in 2021 de achteruitgang 

van de natuur in het gebied te stoppen en vervolgens lange termijn natuurherstel mo-

gelijk te maken. 

Ook blijkt dat het op enkele punten nog onzeker is of dat gaat lukken. Zo zijn na 2021 

maatregelen aan de Duitse zijde van het gebied noodzakelijk maar nog niet geregeld. 

Daarnaast is niet duidelijk of het gebied ook bij langdurige droogte voldoende nat blijft 

voor de gewenste natuur. Hoe groot het risico is dat hierdoor het natuurhersteldoel niet 

gehaald wordt blijkt nog niet uit het rapport. 

 

Het rapport laat zien dat de omgeving, zoals de landbouw, op uitgebreide wijze is be-

trokken bij de uitwerking van de natuurmaatregelen. Onduidelijk is echter welke maat-

regelen in dit proces zijn overwogen en waarom maatregelen zijn afgevallen. 

 

De provincie heeft laten weten het rapport op de genoemde punten aan te passen en 

nogmaals ter toetsing aan de Commissie voor te leggen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3359
http://www.commissiemer.nl/

