Motie: betrekken Raad, inwoners en plaatselijke belangen bij Natura 2000 ontwikkelingen.
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00052
De gemeenteraad van Steenwijkerland,
In vergadering bijeen op dinsdag 13 november 2018,
Overwegende dat:
1. De werkvergadering van j.l. 1 november een nuttig globaal beeld heeft geschetst over de
Natura 2000 ontwikkelingen in en nabij onze natuurgebieden Wieden en Weerribben;
2. Dorpsbelang Belt-Schutsloot terecht aan de raadsbel heeft getrokken als het specifiek gaat
om toekomstige mogelijkheden voor o.a. woningbouw en gondelvaart gezien de uitstraling
van het Natura 2000 beleid in hun kern;
3. De conclusie van die avond was dat Provincie Overijssel (ambtelijk) duidelijk heeft
aangeboden samen met de gemeente Steenwijkerland knelpunten bespreekbaar te maken;
4. Het vastgestelde Beheerplan WW een vast kader aangeeft als het gaat om begrenzing en
doelen in WW;
5. Zowel inwoners, ondernemers, plaatselijke belangen als bestuurders belang hebben bij een
positief beeld van Natura 2000 ontwikkelingen rond onze parels Wieden en Weerribben.
Constaterende dat:
1. De aanwezig (burger)raadsleden niet van diverse ontwikkelingen en het vaststellen van het
beheerplan WW op de hoogte zijn gesteld door College destijds;
2. Ook veel Plaatselijke Belangen en inwoners verrast worden nu de Provincie gefaseerd
overgaat tot uitvoering en ontwikkelen van plannen voor herstel en uitbreiding van
natuurdoelen zoals beschreven in het beheerplan WW;
3. De gemeenteraad ook niet betrokken en ook niet vooraf geïnformeerd is over het
voorontwerp PIP Wieden-Weerribben en het MER-onderzoek;
Verzoekt het college om:
1. Actief de gemeenteraad te informeren in de toekomst als het gaat over provinciaal beleid
aangaande Natura 2000, beheerplan WW;
2. De gemeenteraad vooraf te betrekken bij concept PIP WW en definitieve vaststelling van het
PIP en de MER Wieden-Weerribben,
3. Proactief samen met dorpsbelangen en inwoners in kaart brengen waar knelpunten liggen
die gevolg zijn van de ontwikkelplannen voortkomend uit beheerplan WW.

En gaat over tot de orde van de dag.
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