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Nieuwsbrief Natura 2000
Engbertsdijksvenen
Wat is de afgelopen periode gebeurd in en rondom het Natura2000
project Engbertsdijksvenen? U leest het in deze nieuwsbrief. Dit keer
onder andere nieuws uit de laatste vergadering van de Bestuurlijke
Adviescommissie op 21 april jl. Ook meer informatie over de uitspraak
van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan voor de
maatregelen in het gebied. Daarnaast nog veel meer nieuws, zoals
onder andere de terinzagelegging van de NRD voor de externe
maatregelen en nieuwe wildroosters in het gebied.

BAC maakt vaart voor
duidelijkheid naar boeren,
bewoners en grondeigenaren
Op 21 april jl. kwam de Bestuurlijk Adviescommissie
voor Engbertsdijksvenen bij elkaar. Zij bespraken het
mitigatievoorstel op basis van de variant 2020. Om
de landbouwpercelen en woningen in de omgeving van Engbertsdijksvenen droog te
houden, zijn mitigerende maatregelen nodig. Deze maatregelen voorkomen
ongewenste effecten van extra water op de woningen en de landbouwgrond.
Voor variant 2020 is in december vorig jaar inzichtelijk gemaakt wat het effect is op
de natuur en op de opbrengstderving. Hierbij is nog geen rekening gehouden met
maatregelen om woningen en landbouwpercelen droog te houden, de zgn.
mitigerende maatregelen. Deze maatregelen worden berekend in de volgende stap.
De BAC heeft op 21 april ingestemd met het verder doorrekenen van de
verschillende mitigerende maatregelen. Daarbij is de opgave om een goede balans
te vinden tussen het behalen van doelbereik en het beperken van effecten op
omliggende woningen en gronden.
Lees verder

Aan het woord: Luuk Boerema lid van de Bestuurlijke
Adviescommissie
Iedere nieuwsbrief laten we een van de leden van
de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) aan het
woord. De aftrap is van mr. drs. Luuk Boerema.
Sinds de oprichting van de BAC in 2017
vertegenwoordigt hij de landgoederen en de
Wildbeheereenheid (WBE). Boerema (55 jaar) woont
en werkt vanuit Havelte als adviseur natuur en
leefomgeving bij Boerema & Van den Brink BV. Hij
specialiseerde zich in het Omgevingsrecht, in het
bijzonder het natuurbeschermingsrecht.
Sinds wanneer bent u betrokken bij dit project?
Al sinds 2011 ben ik betrokken bij het Natura2000-gebied
Engbertsdijksvenen. Eerst op verzoek van het platform
Engbertsdijksvenen, omdat het platform een
vertegenwoordiging zocht in de werkgroep om een
Beheerplan Natura2000 op te stellen. De werkgroep was in het leven geroepen door de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en werd aangestuurd door de Dienst
Landelijk Gebied, die toen nog bestond.
Wat was de missie van het platform?
Het platform Engbertsdijksvenen heeft bij de diverse ministers van Landbouw & Natuur
steeds aandacht gevraagd voor de belangen van omwonenden van het natuurgebied. Er
zijn petities aangeboden aan de Tweede Kamer en er zijn zelfs debatten gevoerd over het
natuurplan Engbertsdijksvenen. Ministers en staatssecretarissen beloofden steeds dat ook
de belangen van de omwonenden bij het beheerplan zouden worden betrokken. Het
beheerplanproces is echter lange tijd vertraagd, omdat de Programmatische Aanpak
Stikstof in het plan moest worden verwerkt. Toen het Beheerplan eindelijk af was, in 2015,
bleek dat met de belangen van de omwonenden feitelijk geen rekening werd gehouden.
Het plan was een enkelvoudig natuurherstelplan. Er ontbrak bij veel mensen in de
omgeving draagvlak voor de uitvoering van het plan. Daarom werd beroep ingesteld
tegen dit beheerplan. Dat had succes. Het beheerplan werd door de rechter gedeeltelijk
vernietigd.
Sinds wanneer bent u actief in de BAC?
In 2016 heeft de provincie Overijssel besloten dat er moest worden gezocht naar een
beter plan voor natuurherstel, waarbij ook de belangen van de omwonenden moesten
worden gehoord. Toen werd de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) in het leven geroepen.
Ook daarin mocht ik deelnemen, als vertegenwoordiger voor de landgoederen en de WBE.
Wat is de opgave van de BAC?
Die BAC heeft als doel te zorgen voor een aanpak van het natuurherstel, waarbij ook de
belangen van de omgeving in beeld blijven. Dat is geen eenvoudige opgave gebleken.
Uiteindelijk ligt wel een plan voor, waar velen zich in kunnen vinden. Natuurherstel onder
randvoorwaarden: geen vernatting van woningen rond het gebied en geen effecten voor
bedrijven buiten de natuurzones.
Hoe kijkt u naar de effecten van de plannen op de omgeving?
Het laat onverlet dat het plan grote gevolgen heeft voor - met name - boeren en de
landgoederen. Een aantal ondernemers kiest er daarom voor om te stoppen. Zij vinden
dat ze niet meer op een goede manier hun bedrijf kunnen voortzetten.
Wat vindt u belangrijk in de toekomst?
Er wordt voor natuurherstel een groot offer gevraagd van de omgeving. Het is nu vooral
van belang dat er eerlijke consequenties aan de uitvoering van het plan worden
verbonden. Dat betekent, dat er een rechtvaardige vergoeding moet komen voor degene
die gedwongen moet stoppen. Een goede vergoeding betekent: een goede kans om op
een nieuwe plek een goede start te kunnen maken. Ook moeten partijen die - ondanks
alle zorgen om schade te voorkomen - toch (nat)schade ondervinden, die vergoed krijgen.
Het is daarom belangrijk dat de gevolgen van de maatregelen nauwkeurig gemonitord
worden.

Drukbezochte online
informatieavond over de
maatregelen in het gebied
Zo’n 100 geïnteresseerden meldden zich voor
de online informatieavond over de interne
maatregelen op 8 april jl. Op deze avond werd
iedereen in 1,5 uur bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.
Staatsbosbeheer vertelde hoe ver het bouwteam nu is met het Definitieve Ontwerp
voor de interne maatregelen. In juni hopen we u weer in het echt te kunnen treffen
voor de volgende informatiebijeenkomst met een excursie, die in gaat op het
Definitief Ontwerp en de uitvoering van het werk. Ook werd informatie gedeeld over
de benodigde vergunningen voor tijdelijke voorzieningen en vertelden de werkgroep
recreatieve combi-kansen en de gemeente Twenterand over de kansen voor
recreatie, natuur en ondernemerschap.
Op het moment van de informatiebijeenkomst had de Raad van State nog geen
uitspraak gedaan over het Provinciaal Inpassingsplan voor de interne maatregelen.
Op 21 april werd bekend dat de voorlopige voorziening is goedgekeurd en dat
daarmee de werkzaamheden en de aanvraag van de vergunningen nog niet kunnen
starten. Zie ook het nieuwsbericht over de uitspraak voor meer informatie.
Op de website kunt u de meest gestelde vragen terug lezen, de presentatie terug
bekijken en de video over de combi-kansen bekijken.
Meer lezen

Raad van State uitspraak
Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
interne maatregelen
De Raad van State (RvS) heeft op 21 april een
uitspraak gedaan over het Provinciaal
Inpassingsplan interne maatregelen
Engbertsdijksvenen. Dit betekent dat we vanuit Staatsbosbeheer niet
kunnen starten met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen in dit
gebied.
Wij vinden dit jammer gezien de natuurwaarden de laatste jaren al erg hard
achteruit zijn gegaan. Het belang van de omgeving weegt uiteraard zwaar. We
respecteren de uitspraak van RvS en het is goed dat de belangen van de omgeving
goed worden meegewogen. Dit is een erg complexe situatie. Maatregelen moeten
wel genomen worden om de natuur niet achteruit te laten gaan. Sommige mensen
hebben zorgen hierover en dat begrijpen we heel goed. De uitspraak van de RvS
heeft betrekking op de aanvraag van de voorlopige voorziening. Inhoudelijk worden
de beroepen op een later moment behandeld. Op de website van de provincie
Overijssel kunt u de reactie lezen van de provincie.
Vanuit het project ligt de uitvoering dus voorlopig stil. Het bouwteam gaat wel door
met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) voor de interne maatregelen en
de daarvoor nodige gesprekken met partners en de omgeving. Naar verwachting is
het DO voor de zomer van 2021 gereed.

Notitie Reikwijdte en Detail
binnenkort ter inzage
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
voor de maatregelen rondom
Engbertsdijksvenen wordt medio mei 2021 ter
vaststelling voorgelegd aan Gedeputeerde
Staten (GS) van de provincie Overijssel. Na
vaststelling door GS ligt de NRD vanaf eind mei / begin juni gedurende zes
weken ter inzage.
De NRD kan digitaal worden geraadpleegd via de website van de provincie en is als
inkijkexemplaar (alleen op afspraak) beschikbaar op het provinciehuis in Zwolle
en op het gemeentehuis van Twenterand in Vriezenveen. Meer informatie en de
exacte data van de inspraakperiode kunt u vinden op de website van de provincie
Overijssel en in De Toren van Twenterand.
Digitale informatieavond
Tijdens de ter inzage legging organiseert de provincie een digitale informatieavond.
De datum van deze bijeenkomst kunt u na het besluit van GS vinden op de website
van de provincie Overijssel en in de lokale krant. Ook op onze website
www.engbertsdijksvenen.nl vindt u dan meer informatie en de exacte data.
Lees meer

Verlenging vergunning voor
bestaand leemdepot
De vergunning voor het bestaande leemdepot bij de
parkeerplaats aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar
verloopt binnenkort. Staatbosbeheer vraagt op korte
termijn een verlenging aan zodat het leem dat er nu
ligt kan blijven liggen. Inmiddels is dit deel van het
depot vol en is het depot uitgebreid tot 50.000
kubieke meter. Dit deel van het depot is vergund tot
1 juli 2024.
Staatsbosbeheer kan ondanks de uitspraak over de PIP wel door met de opslag van
leemgrond voor het herstellen van kades en dempen van sloten.
Vanaf 10 mei komt er nieuwe lading leemgrond naar het depot. In een periode van
vijf weken wordt de leemgrond aangeleverd met vrachtwagens via de provinciale
weg. Eventuele waarschuwingen vanwege uw veiligheid worden tijdig aangegeven
met borden langs de weg.

Nieuwe wildroosters aan de
noordzijde, ook als toegang voor
mindervaliden
Het gebied rondom het heideterrein aan de
oostzijde van het wandelpad naar de Pluus is
vorig jaar afgerasterd. Dit is nodig om het terrein
met grazers, zoals blaarkoppen en geiten, te
kunnen beheren. Vanuit de omgeving kwam de
wens ook rekening te houden met de
toegankelijkheid voor minder validen.
Staatsbosbeheer geeft graag gehoor aan dit verzoek en heeft samen met de
betreffende bewoner bekeken wat de mogelijkheden zijn om dit deel van het
natuurgebied voor minder validen toegankelijk te maken.
Dit resulteerde in twee nieuwe wildroosters aan de noordzijde van het gebied. Deze zijn
eind maart geplaatst. Naast dat de roosters een afscheiding vormen voor het vee, kunnen
ook mindervaliden over de roosters rijden.
De heer Drent uit Vriezenveen heeft een scootmobiel en komt graag in het natuurgebied:
‘Samen met Staatsbosbeheer ben ik op het idee gekomen om wildroosters te maken
zodat mindervaliden kunnen genieten van Engbertsdijksvenen. Ik ben heel blij dat deze
roosters er nu zijn’.
Lees meer

Nieuws uit de natuur
Heeft u dit jaar al vogeltrek waargenomen? Ieder jaar
ondernemen vele vogels een lange reis tussen de
plek waar ze overwinteren en hun broedgebieden.
Vele vogels zijn nog onderweg, anderen zijn
aangekomen in hun broedgebieden. De komende
weken kunt u met een beetje geluk vanaf de Pluus of
de trektelpost op de Nieuwe Leidijk de vogeltrek aanschouwen. Vogels als beflijster,
visarend, gele kwikstaart, zwarte stern, dwergmeeuw, tapuit, boomvalk of
roodpootvalk kunnen als trekvogel overvliegen of tijdelijk verblijven in het veen.

Monitoringsonderzoek stekende
insecten
Vanaf april tot september vindt een nieuwe
monitoringsronde plaats naar stekende insecten in en
rondom Engbertsdijksvenen. Het veldwerk is in handen
van de Wageningen University & Research. In totaal
vinden zes meetrondes plaats. De meeste omwonenden
zijn inmiddels geïnformeerd over de exacte meetlocaties.
Lees meer

Welkom Bauke Zijlstra, technisch
manager externe maatregelen
De afgelopen tijd vond een wisseling plaats bij
het Technisch Management van het externe
gebiedsproces. Bauke Zijlstra neemt de plek in
van Sander Dijkstra. Bauke is bekend met de wereld van Natura 2000 en
werkte de afgelopen vier jaar als technisch manager voor de Natura 2000
maatregelen in De Wieden en Weerribben in de kop van Overijssel. Hij
stelt zich graag even aan u voor.
“Ik ben Bauke Zijlstra en sinds medio februari gestart als technisch manager voor de
externe maatregelen voor Engbertsdijkvenen. Ik heb de opleiding
plattelandsvernieuwing gedaan aan het van Hall instituut in Leeuwarden. De eerste
10 jaar heb ik gewerkt voor twee verschillende adviesbureaus. In het begin vooral
projecten in het landelijk gebied voor natuurontwikkeling en waterberging. Later
steeds meer projecten in de stedelijke omgeving. Daar merkte ik dat ik de meeste
voldoening haal uit mijn werk in het landelijk gebied.
Voor Engbertsdijkvenen ga ik onder andere alle inhoudelijke onderzoeken voor het
externe gebiedsproces coördineren, de ontwerpen toetsen en zorgen dat deze goed
worden verwerkt in de ruimtelijke plannen.
Ik woon in Groningen, ben 38 jaar oud en zit ik in mijn vrije tijd graag op de fiets. Ik
zal dan ook zeker in dit gebied een rondje gaan maken op mijn racefiets of
mountainbike.”
Dankwoord Sander Dijkstra
Sander was ruim 2,5 jaar de technisch manager voor de maatregelen rondom het
natuurgebied Engbertsdijksvenen. U heeft hem wellicht wel eens gezien op een
(online) informatiebijeenkomst. Hij wil graag iedereen bedanken en zijn vertrek aan
u toelichten:
“Een voorbeeld van de fijne samenwerking, is een kennismakingsgesprek
gecombineerd met een rondleiding door het gebied. Dit vond ik een erg leuke
manier om met u en het gebied kennis te maken. Nu is het tijd voor een opvolger.
Mijn kennis en ervaring ligt vooral op het vlak van de planvorming, met name op het
gebied van de (geo)hydrologie. Veel van de onderzoeken, zoals de doorrekening met
het grondwatermodel, lopen nu of starten binnenkort. Voor mij is het daarom een
mooi moment om mijn werkzaamheden over te dragen aan iemand met ervaring in
de uitvoering. Ik hoop van harte dat er snel een inrichtingsplan komt, waarmee er
voor iedereen duidelijkheid komt. Tegen iedereen zeg ik graag tot ziens.”

Vernieuwde website met ruimte
voor uw mooiste foto!
Heeft u al de nieuwe opzet van de website al gezien?
De website is toegankelijker gemaakt en uitgebreid
met nieuwe pagina’s, zoals ‘werkzaamheden’,
downloads, nieuwsbrieven en meest gestelde
vragen. Op de homepage is ruimte voor de mooiste
foto’s die zijn gemaakt in en rondom het
natuurgebied. Ook uw foto kan hier komen te staan!
Hebt u een prachtig plaatje geschoten in of rond het gebied? Stuur deze dan naar
engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl en wij plaatsen deze op de website. Zo
laten we samen de mooiste kanten van het natuurgebied zien.

In vogelvlucht over
Engbertsdijksvenen

Hoe ziet Engbertsdijksvenen eruit van boven? Altijd al willen kijken op
de afgesloten plekken in het gebied? Het kan nu met de 360 graden
drone tour over het gebied op www.engbertsdijksvenen.nl. De
afgelopen twee jaar is het gebied met prachtige dronefoto’s
vastgelegd. Alle beelden zijn nu vormgegeven in een 360 graden tour
over het gebied. Neem snel een kijkje en laat u verwonderen door
deze unieke beelden.

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

Programma Ontwikkelopgave Natura 2000
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