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Geachte heer, mevrouw, 
De komende weken zullen er in het gebiedsproces vanwege vakanties minder activiteiten worden uitge-
voerd. Via deze nieuwflits willen we u nog even op de hoogte stellen van het laatste nieuws omtrent 
Natura 2000 Haaksbergen. 
 

   
 
Aanpak deskundigenteam 
In de vorige nieuwsflits is het deskundigenteam 
aan u voorgesteld. Zij zijn momenteel bezig met 
het opstellen van een plan van aanpak waarin zij 
aangeven op welke wijze zij de nadere uitwer-
king van de maatregelen en de hydrologische ef-
fecten daarvan inzichtelijk maken en wat dit ver-
volgens betekent voor de bruikbaarheid van 
gronden. Daarbij dient er uiteraard ook te wor-
den gekeken of de vastgestelde doelen kunnen 
worden gehaald in de toekomstige situatie. Hier-
bij wordt samengewerkt met vertegenwoordigers 
van de gebiedspartijen. 
De uitvoering van de werkzaamheden zal plaats-
vinden in deelgebieden. Begin september wordt 
gestart met twee pilotlocaties. Het is de bedoe-
ling dat straks per eigenaar gegevens inzichtelijk 
worden gemaakt in de vorm van een ‘feitendos-
sier’. Dit dossier omvat gegevens over de eige-
naar, het perceel, de maatregelen en de relatie 
van de maatregel met het doel. Dit wordt na een 
veldbezoek met de grondeigenaar aangevuld en 
resulteert in een adviesrapportage.  

Nadat het advies is uitgebracht worden de keu-
kentafelgesprekken met de grondeigenaren ver-
volgd om tot een passende oplossing te komen. 
Op basis van het advies kan een grondeigenaar 
een weloverwogen beslissing maken. In deze 
fase kan de vertrouwenspersoon een belangrijke 
rol spelen, maar in concrete situaties kan ook di-
rect de rentmeester van de provincie worden in-
geschakeld voor bijvoorbeeld een schadetaxa-
tie.  
In augustus wordt het plan van aanpak van het 
deskundigenteam afgerond en kan de planning 
met u worden gedeeld. Ook zal hierbij worden 
aangegeven hoe u als grondeigenaar wordt ge-
informeerd over het tijdstip waarop uw perceel 
wordt bezocht. Uiteraard gebeurt dit in goed 
overleg met de eigenaar. Naar verwachting zal 
het deskundigenteam tot begin 2017 bezig zijn 
met de uitvoering van haar werkzaamheden.  
 
 
 
 



Veldbezoek quickscan flora & fauna 
In het kader van het gebiedsproces dient er een 
zogenaamde quickscan flora en fauna te worden 
uitgevoerd in het gebied waar inrichtingsmaatre-
gelen zijn beoogd. Dit is een wettelijke plicht 
vanuit de Flora- en Faunawet, om te kijken of er 
bijzondere natuurwaarden aanwezig zijn waar 
rekening mee moet worden gehouden bij het op-
stellen van een inrichtingsplan. Gemeente 
Haaksbergen heeft opdracht gegeven aan bu-
reau Ecogroen voor het uitvoeren van de 
quickscan. 
De quickscan bestaat uit een bureaustudie en 
een veldbezoek. In de bureaustudie wordt geke-
ken wat er allemaal al bekend is over aanwezig-
heid van beschermde soorten in het gebied. 
Aansluitend volgen er veldbezoeken om deze 
gegevens aan te vullen met waarnemingen in de 
praktijk (m.n. inventarisatie van sloten). 
De veldbezoeken vinden plaats in week 32 en 33 
(periode van 8 t/m 19 aug). Hierbij is het mogelijk 
dat ook uw perceel wordt betreden. Omdat het 
hier relatief korte bezoeken betreft, waarbij geen 
fysieke handelingen in de grond worden uitge-
voerd, informeren wij u via deze nieuwsflits. 
Mocht u vragen hebben over het veldbezoek, 
dan willen wij deze graag beantwoorden. Hier-
voor kunt u contact opnemen met projectleider 
Roel ter Horst via 06-21510472 of  
r.terhorst@haaksbergen.nl). 

Subsidie goedgekeurd 
De subsidieaanvraag die gemeente Haaksber-
gen heeft gedaan bij provincie Overijssel voor 
het uitvoeren van de planfase is goedgekeurd. 
Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de pe-
riode tot eind 2017 om alle benodigde werk-
zaamheden uit te kunnen voeren. 
 
 
Informatie 
Meer informatie over het gebiedsproces vindt u 
op de website www.haaksbergen.nl/natura2000. 
Voor specifieke vragen kunt u ook terecht bij on-
derstaande 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 
 
 
 
 

 
 
 
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 Jantine Haverkamp via 
jantine.haverkamp@pratensis.nl? 
 
 


