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BESTUURSSAMENVATTING
In november 2018 heeft uw college kennis genomen van het inrichtingsplan Boetelerveld. De
herstelmaatregelen in het inrichtingsplan hebben gevolgen voor de huidige bestemming van gronden
of het gebruik ervan. Daarom is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een Provinciaal
Inpassingsplan (PIP). De gemeenteraad wordt gehoord over het ontwerp PIP. De concept
adviesreactie voor de raad ligt nu voor. Deze kan in de besluitvorming nog worden aangevuld met
aandachtspunten die de raad wil meegeven aan de Gedeputeerde Staten. Het PIP ligt ter inzage van
19 februari tot en met 1 april 2019. Het college wordt per brief nog formeel geïnformeerd over deze
terinzagelegging en wordt dan gevraagd om een advies te geven.
BESLISPUNTEN
1. Bijgevoegd raadsvoorstel met bijbehorende concept adviesreactie ter vaststelling voorleggen aan
de gemeenteraad.

BESLUIT

INLEIDING
In november 2018 heeft uw college kennis genomen van het inrichtingsplan Boetelerveld. De
herstelmaatregelen in het inrichtingsplan hebben gevolgen voor de huidige bestemming van gronden
of het gebruik ervan net buiten het Boetelerveld. De uitvoering van de maatregelen binnen het
Boetelerveld zijn mogelijk binnen de huidige bestemming. Voor de betrokken gronden rond het
Boetelerveld is daarom een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. De keuze voor een PIP (en
dus geen bestemmingsplan) is in 2016 al gemaakt door het college (zaaknummer 4101-2016) . Deze
keuze heeft (als concept-antwoordbrief) 2 weken ter inzage gelegen voor de raad.
De provincie is bevoegd gezag voor de besluitvorming over het PIP. Gedeputeerde Staten hebben op
22 januari het ontwerp-PIP vastgesteld en ingestemd met de terinzagelegging hiervan. In het kader
van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening wordt tijdens de PIP-procedure uw gemeenteraad om
advies gevraagd over het inpassingsplan. Tijdens de periode van terinzagelegging van 19 februari tot
en met 1 april kan uw gemeenteraad een adviesreactie of een zienswijze indienen op het ontwerpPIP met bijlagen.
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In het kader van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening wordt
uw college gevraagd een advies te geven aan Gedeputeerde Staten over het ontwerp PIP. U
ontvangt hiervoor een brief van de provincie. De reactie op deze brief wordt t.z.t. ter besluitvorming
aan u voorgelegd en zal worden afgestemd met de adviesreactie van de gemeenteraad.
BEOOGD EFFECT
Het mogelijk maken van het nemen van natuurherstelmaatregelen rondom het Boetelerveld ten
behoeve van het realiseren van de natuurdoelstellingen voor dit gebied.
ARGUMENTEN
1. Het ontwerp-PIP sluit aan bij het inrichtingsplan Boetelerveld
In december 2018 heeft uw college kennis genomen van het inrichtingsplan Boetelerveld
(zaaknummer 21079-2018). In dit inrichtingsplan zijn de benodigde maatregelen voor het versterken
van de natuur in het Boetelerveld beschreven. Voorliggend ontwerp-PIP borgt de planologische
realisatie van dit inrichtingsplan. De hierin beschreven bestemmingen bevatten de beperkingen die
voor de omliggende gronden gaan gelden en maken het mogelijk de benodigde maatregelen uit te
voeren. Het inrichtingsplan maakt onderdeel uit van het ontwerp-PIP. Als trekker van het
gebiedsproces Boetelerveld heeft de gemeente aan het stuur gestaan om te komen tot een
inrichtingsplan in afstemming met alle partners en de omgeving.
Het ontwerp-PIP is de ruimtelijke vertaling van het inrichtingsplan. Dit is op een zorgvuldige manier
gebeurd, waardoor de gemeente als trekker positief kan staan ten opzichte van het ontwerp-PIP.
Daarom wordt de gemeenteraad geadviseerd om een adviesreactie in te dienen en geen zienswijze.
Er wordt vóór behandeling van dit voorstel een informatiebijeenkomst gehouden waarvoor uw college
en de gemeenteraad wordt uitgenodigd. Dit biedt u de mogelijkheid om de reacties van de omgeving
op het ontwerp-PIP te peilen en meer toelichting te krijgen. Eventuele aandachtpunten worden bij de
behandeling van het raadsvoorstel op 7 maart toegevoegd aan de adviesreactie. Deze punten
kunnen ook verwerkt worden in het advies van uw college aan GS.
1.2 Doorgeleiden naar de gemeenteraad is wenselijk voor de planning van de besluitvorming
Het gebied waarin maatregelen worden getroffen voor het Boetelerveld ligt in de gemeenten Raalte
en Hellendoorn. Het is daarom wenselijk dat de besluitvorming in beide gemeenten gelijk op loopt.
Bovendien moet de behandeling door beide raden plaats vinden tijdens de terinzagelegging periode
van het ontwerp-PIP. Hoewel er nog geen formele brief van de provincie voor de raad of het college
ligt, is het daarom nu wel van belang om de stukken door te geleiden naar de raad. Behandeling kan
dan plaatsvinden in de ronde tafel sessies van 7 maart en de raadsvergadering van 21 maart.
Behandeling bij Hellendoorn vindt plaats op 6 en 19 maart.
DUURZAAMHEID
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 te staan, omdat de maatregelen voor natuur beperkingen geven
voor de landbouw. Op de lange termijn en in landelijk perspectief dragen de maatregelen echter bij
aan ontwikkelruimte waardoor vergunningen kunnen worden verleend voor uitbreiding van
landbouwactiviteiten.
KANTTEKENINGEN
1. Een zienswijze houdt de mogelijkheid tot bezwaar en beroep open
Verder in de procedure, na vaststelling van het PIP, volgt nog een periode van beroep. Het college
van B&W heeft dan formeel de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het PIP, mits er bij deze
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terinzagelegging een zienswijze wordt ingediend. Met een adviesreactie
vervalt de mogelijkheid tot bezwaar en beroep.
Er is inhoudelijk geen enkele reden om de mogelijkheid tot in beroep gaan open te houden.
Bovendien is de gemeente Raalte zelf de trekker van het gebiedsproces dat tot dit PIP heeft geleid. In
beroep gaan tegen een plan waaraan de gemeente zelf intensief heeft meegewerkt is niet passend.
Een adviesreactie is daarom de meest passende reactie op dit PIP.
FINANCIËN
Er zijn voor de gemeente geen kosten verbonden aan dit voorstel.
VERVOLG
Na instemming door uw college worden de stukken doorgeleid naar de griffie en geagendeerd voor
de rond de tafel sessie van 7 maart en de raadsvergadering van 21 maart. Op 7 maart wordt door de
projectleider en de verantwoordelijke voor het PIP (omgevingsmanager van de provincie Overijssel)
een toelichting gegeven op de inhoud van het ontwerp-PIP, de rol van de raad en het verdere proces.
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.
BIJLAGEN
Bijlage Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld
Bijlage Raadsvoorstel en concept adviesreactie
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