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Natura 2000 Haaksbergen
Geachte heer, mevrouw,
Na de goed bezochte informatiebijeenkomst op 29 maart jl. hebben wij in het gebiedsproces weer enkele
belangrijke stappen gezet. Via deze nieuwsflits informeren wij u graag hierover.

Subsidieaanvraag planfase
Er is samen met de gebiedspartijen een plan van
aanpak opgesteld voor de planfase van het
proces. In het plan van aanpak is onder meer
uitgewerkt wat er allemaal moet gebeuren en
hoe we dat samen met alle betrokkenen gaan
organiseren. Het vormt de basis voor een
subsidieaanvraag van gemeente Haaksbergen
bij provincie Overijssel. Deze aanvraag is
inmiddels ingediend en zal naar verwachting in
juni worden goedgekeurd. Daarmee kan de
uitvoering van de planfase tot eind 2017 verder
vorm krijgen.
LTO
Waar LTO aanvankelijk terughoudend was om
actief deel te nemen aan het proces, is men nu
volledig aangehaakt. Zowel in de projectgroep,
de grondcommissie als in de bestuurlijke
begeleidingsgroep is LTO namens de
(agrarische) grondeigenaren vertegenwoordigd.
Arjan Bonthuis, voorzitter LTO Zuid-Twente,
neemt zitting in de stuurgroep. Henk Wesseldijk
schuift aan bij de projectgroep en grondcommissie en krijgt daarbij ondersteuning van
Cor Udding van Projecten LTO Noord. Wij zijn

erg blij met de constructieve houding om samen
tot oplossingen te komen!
Ruilgronden
Gemeente Haaksbergen heeft met provincie
Overijssel overeenstemming bereikt over de
verkoop van 37 ha landbouwgrond op de
Wissinkbrink. Deze gronden komen beschikbaar
als ruilgrond voor het gebiedsproces Natura
2000 Haaksbergen. Daarmee hebben we een
belangrijke eerste stap gezet in het kunnen
bieden van compensatiegronden. De komende
periode zullen de grondzaken verder worden
opgepakt via de ingestelde grondcommissie.
Deskundigenteam
Na een zoektocht die langer bleek te duren dan
vooraf verwacht, hebben we sinds afgelopen
week het deskundigenteam compleet kunnen
maken. Alle gebiedspartijen hebben ingestemd
met de voorgedragen deskundigen. Het
deskundigenteam bestaat uit een hydroloog,
ecoloog en landbouwkundige die samen de
maatregelen en effecten op perceelsniveau
gaan bepalen.

De hydroloog is Willem Capel. Hij heeft veel
ervaring met het vertalen van grondwatermodellen naar de praktijk en hij gaat in beeld
brengen wat de gevolgen zijn van maatregelen
zoals het dempen van sloten. De ecoloog is
Annelies Blankena. Zij is een generalist onder de
specialisten en kan met haar ruime ervaring
onder andere aangeven of onder de toekomstige
omstandigheden de vastgestelde natuurdoelen
kunnen worden gehaald. De landbouwdeskundige is Bert Muller. Hij heeft jarenlange
ervaring in het adviseren van agrariërs aan de
keukentafel en is onder meer projectleider van
het project ‘Vruchtbare Kringloop Overijssel’. Hij
gaat met de grondeigenaar bekijken wat de
maatregelen betekenen voor de bruikbaarheid
van gronden en wat de gevolgen voor de
bedrijfsvoering zijn.
Het deskundigenteam zal in een volgende
nieuwsflits hun werkwijze en planning nader

toelichten. U wordt door het team benaderd voor
een afspraak. Tijdens hun bezoek gaan zij
samen met u het veld in om de situatie ter plekke
te bekijken. Inbreng van uw kennis van de grond
is daarbij van groot belang. U kent uw grond
tenslotte zelf het beste!
Informatie
Meer informatie over het gebiedsproces vindt u
op de website www.haaksbergen.nl/natura2000.
Voor specifieke vragen kunt u ook terecht bij
onderstaande personen:
o Tom Jannink, vertrouwenspersoon:
06-10419491 of t.jannink@eeckhof.nl
o Gerko Hopster, procescoördinator:
06-42406666 of gerko.hopster@pratensis.nl
o Roel ter Horst, projectleider:
06-21510472 of r.terhorst@haaksbergen.nl

Deskundigenteam Natura 2000 Haaksbergen: v.l.n.r. Annelies Blankena, Bert Muller en Willem Capel.

Wij willen alle betrokkenen bij voorkeur per mail informeren. Mocht u deze nieuwsflits per post ontvangen
en wel een emailadres hebben, wilt u dit dan doorgeven aan projectsecretaris Edith Rotman via
edith.rotman@pratensis.nl?

