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^ Onderwerp: B&W-advies: Kennisneming van inrichtingsplan Boetelerveld 

Advies: 
1) Kennis nemen van het inrichtingsplan Boetelerveld. 
2) Het inrichtingsplan Boetelerveld ter kennisname zenden aan de commissie grondgebied. 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
Het gemeentebestuur neemt kennis van het inrichtingsplan Boetelerveld. Hoofdlijn van het plan is dat er 
maatregelen worden genomen ten behoeve van het Boetelerveld, die leiden tot vernatting van landbouwgronden 
en beperkingen op de bemesting en beweiding. In een zorgvuldig gebiedsproces zijn maatregelen uitgewerkt die 
wel het benodigde effect hebben op de natuur, maar zo weinig mogelijk schade aan de landbouw aanrichten. 
Ook de gemeenteraad van Raalte wordt voorgesteld kennis te nemen van het inrichtingsplan. Kennisnemen van 
het inrichtingsplan door de gemeenteraden is de afronding van het proces van het inrichtingsplan en opmaat 
naar de procedure van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) waarin de gemeenteraad een belangrijke adviserende 
rol heeft. 

Aanleiding: 
Op 24 april 2018 is het college in Raalte door middel van een themasessie geïnformeerd over het gebiedsproces 
Boetelerveld, in aanwezigheid van wethouder Walder van de gemeente Hellendoorn. Daarbij is ingegaan op de 
inhoudelijke opgave voor het gebied, het doorlopen van een gezamenlijk proces met de verschillende 
gebiedspartners en de besluitvorming over het inrichtingsplan en Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het college 
heeft toen aangegeven waarde te hechten aan een gezamenlijk veldbezoek met het college van Hellendoorn en 
de gemeenteraden van Raalte en Hellendoorn, alvorens het inrichtingsplan ter kennisname te ontvangen. 

Op 4 juni heeft de bestuurlijke adviesgroep Boetelerveld ingestemd met het inrichtingsplan. Op 13 september 
heeft een gezamenlijk veldbezoek van de raden en colleges plaatsgevonden. Daarbij is door middel van een film 
een beeld geschetst van hoe de omgeving aankijkt tegen het Boetelerveld en het proces. Deze omgeving is 
vervolgens uitgenodigd voor een de informatiemarkt van 20 september om kennis te nemen van het 
inrichtingsplan en vragen te stellen over de inhoud en de inspraakmogelijkheden. 

De informatiemarkt heeft enkele vragen naar boven gehaald die om een gedegen antwoord vragen. Nu er zicht is 
op een eenduidig antwoord op deze vragen is een logisch moment gekomen om het college en vervolgens de 
gemeenteraad het inrichtingsplan ter kennisname toe te sturen. 

Relevante eerdere besluiten: 
16INT01723, raadsbesluit d.d. 14 juni 2016 inzet Provinciaal Inpassingsplan als ruimtelijk instrument voor de 
gebieden Sallandse Heuvelrug en Boetelerveld. 

Doelstelling: 
Het minder gevoelig maken voor stikstof en bijdragen aan de instandhouding van kwetsbare natuur in het 
Boetelerveld. 
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Oplossing: 
Het inrichtingsplan is het resultaat van een intensief en zorgvuldig gebiedsproces met de gebiedspartijen LTO, 
Landschap Overijssel, gemeenten Hellendoorn en Raalte, waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie 
Overijssel en de omgeving. Daarin is gekeken hoe de maatregelen zo kunnen worden uitgewerkt dat deze het 
beoogde effect op de natuur hebben, maar de gevolgen voor de omgeving zo beperkt mogelijk zijn. In dit 
inrichtingsplan is deze gebalanceerde uitwerking beschreven. 

De bestuurlijke adviescommissie Boetelerveld heeft op 4 juni ingestemd met dit inrichtingsplan, omdat de 
belangen goed zijn afgewogen en het plan een goede invulling daarvan is. 

Tijdens het veldbezoek van 13 september met aansluitende presentatie van het vervolgproces is aangegeven dat 
het inrichtingsplan ter kennisname naar de raad zou gaan. Kennis nemen van het plan door de raad is een goede 
afsluiting van het proces van het inrichtingsplan. Tegelijk is het een belangrijke opmaat naar de formele 
procedure van het Provinciaal Inpassingsplan waar het inrichtingsplan onderdeel vanuit zal maken en waarin de 
gemeenteraad een belangrijke adviserende rol heeft richting de provincie. 

Effecten: 
De maatregelen die in het inrichtingsplan worden beschreven maken het Boetelerveld minder gevoelig voor 
stikstof en dragen bij aan de instandhouding van de kwetsbare natuur in het gebied. Het positieve effect op de 
natuur wordt gemonitord met peilbuizen (worden de benodigde grondwaterstanden bereikt en wat is de kwaliteit 
hiervan?), jaarlijkse veldbezoeken en habitatkarteringen (is de kwetsbare natuur in goede staat?). Daarnaast is er 
op de lange termijn een positief effect op de landbouw en industrie, omdat het minder gevoelig maken van de 
natuur voor stikstof leidt tot ruimte voor vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming. 

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden positief beïnvloed: 
- Water: Biologische kwaliteit oppervlaktewater. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt verbeterd. Het 
meest duidelijke voorbeeld daarvan is de kwaliteit van het water in het Grote Rietgat. Door beperkingen aan 
bemesting en beweiding aan de oostkant van dit ven wordt verzuring van het water tegengegaan en de kwaliteit 
verbeterd. 
- Natuur: Verbetering van de landschappelijke/ecologische waarden en behoud en versterking biodiversiteit. Het 
Boetelerveld heeft landschappelijke waarde voor recreanten en bijvoorbeeld vogelspotters. Bij de inrichting van 
het gebied wordt met deze belangen rekening gehouden. Daarnaast kent het Boetelerveld specifieke ecologische 
waarden, zoals bijvoorbeeld blauwgrasland. De maatregelen die worden genomen moeten helpen deze waarden 
te behouden. 

Ten aanzien van de volgende duurzaamheidsindicator is er sprake van zowel een negatief als een positief effect: 
- Werkgelegenheid: Behoud economische vitaliteit platteland. Lokaal en op de korte termijn komt de vitaliteit van 
het platteland onder druk, omdat de maatregelen voor natuur beperkingen geven voor de landbouw. Op de lange 
termijn en in landelijk perspectief dragen de maatregelen echter bij aan ruimte voor vergunningen voor 
uitbreiding van landbouwactiviteiten. 

Planning: 
Het inrichtingsplan beschrijft wat er in en om het Boetelerveld moet worden gerealiseerd. De realisatie kan 
echter niet worden afgedwongen met het inrichtingsplan en ook beheer en instandhouding kunnen niet worden 
geborgd. Daarom wordt het inrichtingsplan opgenomen in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP): een provinciaal 
bestemmingsplan. De keuze voor een PIP in plaats van een bestemmingsplan is in 2016 al gemaakt door de 
raad. In dit PIP wordt de instandhouding van de maatregelen geborgd en worden de maatregelen die buiten het 
Boetelerveld moeten worden genomen zoveel mogelijk vergunningvrij gemaakt. Met het PIP kan bovendien 
worden afgedwongen dat gronden beschikbaar komen voor de realisatie van de maatregelen. De gemeenteraad 
heeft in de PIP-procedure een belangrijke adviserende rol richting het bevoegd gezag (provincie). Over deze rol 
wordt de raad rond maart 2019 nader geïnformeerd. 

Financiële consequenties: 
De kosten voor het opstellen en uitvoeren van het inrichtingsplan worden volledig gedekt door de provincie. 

Personele consequenties: 
n.v.t 

Juridische consequenties: 
n.v.t 
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Informatisering I Automatisering: 
n.v.t 

Participatieladder/code: 

Bij verschillende onderdelen worden inwoners en belangenorganisatie actief betrokken. 

Communicatie: 
Met alle betrokkenen is al gecommuniceerd over het inrichtingsplan door middel van nieuwsbrieven en 
bijeenkomsten. Voor het PIP zal een vergelijkbaar informatietraject worden gestart. 
Overige consequenties: 
n.v.t. 
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