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Nieuwsbrief Natura 2000
Engbertsdijksvenen
Uitnodiging online
informatiebijeenkomst interne
maatregelen
Hierbij nodigen wij u uit om op maandagavond 7
december 2020 deel te nemen aan een online
informatieavond over de interne maatregelen binnen
het natuurgebied Engbertsdijksvenen. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt
tot 20.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten!
Cultuurhistorie en karakter van het landschap
De bijeenkomst staat in het teken van de historie van Engbertsdijksvenen en de
bijzondere karakteristieken van dit hoogveenlandschap. De Engbertsdijksvenen
heeft een rijke geschiedenis waar de mens een groot deel van uitmaakt. Tijdens de
bijeenkomst vertellen wij u hier meer over. Ook horen we graag van u of u de
cultuurhistorie terug zou willen zien in het landschap. Vanaf dinsdag 8 december
2020 tot en met zondag 3 januari 2021 kunt u dit ook aangeven via de tweede
interactieve kaart.
Aandacht voor proces en omgeving
Op 7 december blikken we tevens terug op de werkzaamheden van de afgelopen
tijd, de opbrengsten van de eerste interactieve kaart die nu open staat en praten we
u graag bij over het vervolgproces om te komen tot het definitieve ontwerp. Daar
wordt momenteel hard aan gewerkt en in de loop van 2021 hopen we u meer op
inhoud mee te kunnen nemen.
Meld u aan
Deelnemen aan de bijeenkomst kan alleen als u zich aanmeld. Dit kan tot 10
minuten voor de bijeenkomst, via engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl. Na
aanmelding, ontvangt u van ons een link naar de online bijeenkomst (via
Teams). Tevens sturen we u informatie hoe u zich het beste kunt voorbereiden
achter uw computer, zodat het ook voor de minder digitaal vaardigen te volgen is.
Heeft u desondanks nog vragen laat het ons vooraf weten via
engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.

Vertel ons hoe u Engbertsdijksvenen beleeft
HET KAN NOG TOT EN MET 30 NOVEMBER!
Hoe ervaart u het natuurgebied Engbertsdijksvenen? Wat
zijn voor u de mooiste plekjes in het gebied? Wat vindt u
belangrijk nabij uw woning of erf rondom het
natuurgebied? U kunt het online aangeven op onze
interactieve kaart. Deze kaart is beschikbaar tot en met
maandag 30 november 2020.
De interactieve kaart is de eerste stap in ons proces om te
komen tot een uitvoeringsontwerp voor de maatregelen in het natuurgebied. Het
bouwteam wil op deze manier meer inzicht krijgen in de beleving van het natuurgebied
en de wensen van omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden.
Ga naar de interactieve kaart

Nieuwe data terinzagelegging
Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
interne maatregelen
Provinciale Staten hebben op 23 september 2020 het
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) interne maatregelen
Engbertsdijksvenen en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen
vastgesteld. Voor de maatregelen buiten het natuurgebied (de externe
maatregelen) wordt een afzonderlijk PIP opgesteld: het bijbehorende gebiedsproces
loopt momenteel nog. Het PIP voor de externe maatregelen wordt naar verwachting
in 2021 in procedure gebracht.
Ter inzage
Het PIP inclusief bijlagen en de ontgrondingenvergunning liggen ter inzage
van dinsdag 24 november tot en met dinsdag 5 januari 2021.
Lees meer op de website van de provincie Overijssel

Meer informatie op www.engbertsdijksvenen.nl

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Wat is Natura 2000?
Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als
Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-programma stelt ons in staat om samen te
werken aan het behoud en herstel van kwetsbare natuur. Dat is geen luxe, maar
pure noodzaak. Provincie, andere overheden en natuur- en belangenorganisaties
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied
van zeldzame dieren en planten te verbeteren, voor nu en in de toekomst. Met
maatwerk maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van
buiten, zoals verdroging en de uitstoot van stikstof. Meer informatie hierover vindt u
op: www.overijssel.nl/natura2000
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