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Persbericht 

 
Provinciale inpassingsplan en ontgrondingsvergunning na-
tuurherstel Dinkelland 
 
Milieueffectrapport nu volledig 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor herstel van het be-

schermde natuurgebied Dinkelland opnieuw beoordeeld. Zij adviseerde eerder 

om de risico’s te benoemen dat het natuurherstel, ondanks maatregelen, niet vol-

ledig gaat lukken. Het aangevulde rapport geeft nu een compleet beeld van de 

milieu-informatie.  

 

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. De natuurterreinen zijn omringd door agrarisch 

gebied. Op dit moment stroomt met meststoffen verrijkt oppervlaktewater het gebied in. 

Ook is er een te lage grondwaterstand. Met maatregelen moet de natuur worden her-

steld. Om de maatregelen te kunnen nemen, zijn een inpassingsplan en ontgrondings-

vergunning nodig. 

 

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

derzocht in een milieueffectrapport. De provincie vroeg de Commissie m.e.r. het aan-

gevulde rapport te toetsen. 

 

 

Het advies 

Hoewel het eerdere rapport veel informatie bevatte, ging het nog onvoldoende in op de 

risico’s dat de maatregelen het gewenste natuurherstel niet bereiken. Ook liet het rap-

port niet zien welke verschillende opties voor natuurherstel zijn verkend. Daarom advi-

seerde de Commissie het rapport aan te vullen. 

Het aangevulde rapport geeft een overzicht van de risico’s op korte en langere termijn. 

Zo blijkt het niet haalbaar om voor halverwege 2021 maatregelen in Duitsland te nemen 

om de achteruitgang van bepaalde natuurtypen te stoppen. Ook is onzeker wanneer 

het water in het gebied weer van voldoende kwaliteit is. 

Het rapport laat bovendien zien welke verschillende mogelijkheden voor natuurherstel 

in overleg met belanghebbenden zijn verkend en tot welke maatregelen dit overleg heeft 

geleid. 

 

Met deze informatie is volgens de Commissie een realistisch beeld ontstaan van de 

risico’s dat het doel om de natuur te herstellen niet volledig wordt bereikt. 

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

