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Natura 2000
De Staatssecretaris van
Economische Zaken heeft 160
Natura 2000-gebieden aangewezen in Nederland, vanwege
de bijzondere natuurwaarden
in deze gebieden. Daarmee is
Nederland verplicht om de
huidige
natuurwaarden
te
behouden of te ontwikkelen.
Na de aanwijzing heeft het
Ministerie van Economische
Zaken het Natura 2000 beheerplan vastgesteld. Hierin
staan onder andere de maatregelen beschreven die nodig
zijn om de beoogde doelen te
halen.
Het Natura 2000-gebied
Engbertsdijksvenen is één van
die gebieden. LTO Noord is
trekker van de planuitwerking
voor de uitvoering van de
maatregelen die in dit gebied
moeten worden uitgevoerd.

Engbertsdijksvenen
Engbertsdijksvenen is een
restant van een groot
voormalig veengebied. De
Engbertsdijksvenen is nu een
vrijwel geheel afgegraven
hoogveengebied. De meest
grootschalige vervening vond
plaats in de periode 1850 tot
1950. Omdat de randen
geheel zijn afgegraven, steekt
het gebied ver boven het
omringende landschap uit.
Het gebied herbergt een
restant niet afgegraven veen,
waar nog actief hoogveen
groeit. Buiten de actieve
hoogveenkern bestaat het
gebied uit natte heide, waarin
ook drogere delen aanwezig
zijn. Langs de randen van het
gebied zijn enkele kleine
berkenbossen te vinden.
De stikstofgevoelige habitattypen zijn Europese droge
heide, actief hoogveen en
herstellend hoogveen. De
knelpunten voor het behalen
van de instandhoudingsdoelstellingen die met
gebiedsmaatregelen moeten
worden aangepakt, betreffen
met name knelpunten in de
hydrologie. Te lage
grondwaterstanden zorgen
voor een afname van de kwaliteit van de habitattypen.

Stand van zaken gebiedsproces
We weten niet hoe het u vergaat, maar de coronacrisis raakt ons allemaal. Ook al
zijn we fit en gezond, we moeten voorzichtig zijn en afstand tot elkaar bewaren. Ook
het kernteam vergadert op afstand van elkaar en dat is soms even wennen. Wel is er
in de afgelopen weken hard gewerkt aan een advies voor de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC). Velen van u wachten nu met smart op duidelijkheid over de inrichting
van de maatregelen rondom de Engbertsdijksvenen. Agrariërs, bedrijven en inwoners
willen zicht op de toekomst. Want, hoe beïnvloedt de vernatting van het natuurgebied uw werk- en woonsituatie?
Door de coronamaatregelen is de geplande BAC-vergadering van eind maart uitgesteld en het ziet er niet naar uit dat we op korte termijn fysiek met elkaar om tafel
kunnen. Om toch voortgang te houden, is er medio mei een ‘digitale’ BACvergadering gepland. We bespreken dan het inrichtingsadvies en bepalen welke stappen er nodig zijn om te komen tot een voorkeursvariant en een definitief advies aan
de provincie.
Na de vergadering informeren we u vanzelfsprekend over de uitkomsten en het verdere proces. Indien de coronamaatregelen dit toelaten, organiseert het kernteam
deze zomer een informatiebijeenkomst om het inrichtingsvoorstel toe te lichten. Hebt
u in de tussentijd vragen, neem dan gerust contact op met omgevingsmanager
Yvette van Wichen via yvwichen@projectenltonoord.nl.

Vergunningsprocedure voor werkzaamheden in de natuur
Het werk van Staatsbosbeheer, binnen de grenzen van het natuurgebied,
wordt vervolgd. In de vorige nieuwsbrief informeerden we u al over versterking en aanleg van kades in het veengebied. Om de uitvoering van de
werkzaamheden in het najaar mogelijk te maken, start Staatsbosbeheer
alvast met de vergunningsaanvragen. Het gaat om maatregelen die geen
effect hebben op de waterpeilen voor omwonenden en agrariërs. Denk
aan het dempen van sloten in het natuurgebied en voorbereidende werkzaamheden
voor de aanleg van kades die regenwater vasthouden.
Drie besluiten in één gecoördineerde procedure
Om sloten in het natuurgebied te mogen dempen, moet het bestemmingsplan van de
gemeente Twenterand worden aangepast. In het huidige bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Twenterand staat nu namelijk een verbodsbepaling voor het
dempen van sloten in percelen met de bestemming natuur. Ook is een vergunning
vereist voor de graafwerkzaamheden; een zogenoemde ontgrondingsvergunning.
Lees verder >>

Samen economisch sterker
met de kracht van de
> vervolg ‘Vergunningsprocedure voor werkzaamheden in de natuur’

natuur

Voor de benodigde besluiten en vergunningen wordt een gecoördineerde procedure ingezet met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit betekent dat de
benodigde vergunningen en besluiten in één procedure vanuit de provincie
Overijssel worden geregeld. Hierdoor zijn er minder losse procedures nodig.
Voor u is het bovendien gemakkelijker om in één keer te reageren met een
mogelijke zienswijze, eventueel gevolgd door een beroep.

Overijssel is prachtig om te wonen,
werken en recreëren. De komende
jaren werken we samen aan het
behoud en herstel van kwetsbare
natuur en realiseren we nieuwe
kansen voor de economie. De natuur heeft te lijden onder effecten
van industrie, verkeer en landbouw,
terwijl nieuwe economische ontwikkelingen worden beperkt om de
natuur niet verder te belasten. Bewoners, belangenorganisaties en
overheid hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied van dieren
en planten te verbeteren, voor nu
en in de toekomst. Met maatwerk
maken we de natuur veerkrachtig
en weerbaar tegen invloeden van
buiten, waardoor op termijn weer
nieuwe economische kansen ontstaan.

We houden u op de hoogte
Voordat de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, informeren we u
in detail tijdens een voorlichtingsavond, in de nieuwsbrief en via artikelen in
de krant. De maatregelen worden op zijn vroegst in de herfst van dit jaar uitgevoerd.
Hebt u in de tussentijd vragen over de werkzaamheden of de vergunningsprocedure? Neem gerust contact op met omgevingsmanager Cleo Hubers van
Staatsbosbeheer via engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.

De maatregelen kunnen effect hebben op de gronden in de directe
omgeving van de Natura 2000gebieden. Samen met de grondeigenaren zorgen we voor een passende oplossing voor hun toekomst.

Schadeloosstelling en
grondverwerving
Eigenaren van gronden in het Uitwerkingsgebied Natura 2000 (gele
gebieden op de kaart) worden
schadeloos gesteld voor waardevermindering van grond en gebouwen.
Hierbij wordt elke situatie afzonderlijk bekeken en wordt in overleg
met de grondeigenaren gezocht
naar een passende oplossing. Het is
mogelijk om eigenaar van de grond
te blijven en de schade uitgekeerd
krijgen, maar het is ook mogelijk
om de percelen te ruilen of verkopen. Er is altijd sprake van maatwerk. In de meeste gevallen zal pas
een definitieve keus worden gemaakt als bekend is hoe groot de
effecten van de maatregelen zijn en
daarmee de bruikbaarheid van de
percelen.

Meer informatie?
Kijk op: www.overijssel.nl/
Engbertsdijksvenen. Of neem contact
In samenwerking met een vertegenwoordiging van grondeigenaren en belangenbehartigers.

op met Yvette van Wichen via
planvormingengbertsdijksvenen@gmail.com.

