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Beste lezer, 
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsflits van 2016. Als het gaat om Natura 2000, dan kijken we terug op 
een bewogen jaar. Er is weer veel over gezegd en geschreven en het blijft een grote uitdaging om de 
opgaves waarvoor Nederland staat op een goede manier uit te voeren binnen de gestelde termijnen. 
Haaksbergen kent prachtige natuurgebieden, die door Natura 2000 een grote invloed op de omgeving 
hebben gekregen. Het afgelopen jaar hebben we als gemeente met natuurorganisaties, waterschappen, 
LTO en provincie intensief samengewerkt in het gebiedsproces en hebben we de eerste resultaten 
geboekt. Zo hebben we maatregelen uitgewerkt en de verwachte effecten daarvan per perceel bepaald 
en hebben we gronden verworven. De basis ligt er om komend jaar echt meters te maken. Wij houden u 
op de hoogte van de ontwikkelingen. Rest mij u fijne feestdagen te wensen en een succesvol 2017! 
 
Annette Nijhuis, Bestuurlijk trekker Natura 2000 Haaksbergen 
 

 
Deelgebieden die het deskundigenteam gaat bezoeken. 
 
Voortgang deskundigenteam 
Het deskundigenteam is volop aan de slag met 
het uitvoeren van de benodigde 
vooronderzoeken en het uitwerken van de 
maatregelen en effecten op perceelsniveau. U 
heeft daar wellicht nog niet veel van gemerkt. 
Dat komt omdat het team per deelgebied werkt 
(zie bovenstaande kaart). Op die manier 
kunnen de deskundigen in korte tijd een 

deelgebied analyseren en bezoeken en 
vervolgens goede adviezen opstellen. Ze 
bespreken de rapportages met de werkgroep 
gebiedsmaatregelen (waarin de gebiedspartijen 
zitting hebben) en koppelen dat vervolgens 
terug aan de grondeigenaren. 
We hebben de samenstelling van het 
deskundigenteam gewijzigd. Vanaf november is 
Janet Olthof de ecoloog van het team. Janet 



heeft veel ervaring met vergelijkbare projecten 
en is inmiddels volledig ingewerkt. Waar nodig 
krijgen de teamleden ondersteuning van 
collega-deskundigen om de werkzaamheden 
allemaal goed en op tijd uit te kunnen voeren. 
Op dit moment is deelgebied BZ2 bijna 
uitgewerkt en is begonnen met deelgebied BZ5. 
De planning van de deelgebieden wordt mede 
bepaald door de tijd die vooronderzoeken 
kosten. Deze leveren soms discussies op in de 
werkgroep. De verwachting is dat begin 
volgend jaar de vooronderzoeken worden 
afgerond en we de definitieve planning per 
deelgebied met u kunnen delen. Eind 2017 
moeten alle deelgebieden zijn uitgewerkt, zodat 
alle grondeigenaren weten wat er moet 
gebeuren op hun grond en wat de gevolgen 
daarvan zijn.  
 
Taxaties 
Eigenaren met gronden binnen de bufferzones 
die weten dat ze afstand willen doen van hun 
grond hoeven niet te wachten op een bezoek 
van het deskundigenteam. Zij kunnen nu al een 
bezoek van een rentmeester krijgen. Hij bepaalt 
de waarde van de gronden en brengt 
vervolgens een bieding uit. Voor percelen die 
binnen de bufferzones liggen (gele gebieden op 
de kaart aan de voorzijde) geldt een volledige 
schadeloosstelling. Met deze methode brengt 
de rentmeester voor deze gronden direct een 
maximaal bod uit dat niet zal veranderen als u 
langer wacht met het laten uitvoeren van een 
taxatie. Het bod is gebaseerd op de actuele 
grondprijs. 
Landbouwgronden buiten de bufferzones 
kunnen worden aangekocht als ruilgrond. Deze 
gronden taxeert de rentmeester op basis van 
de actuele marktprijs. 
Als u vragen heeft over het laten uitvoeren van 
taxaties, dan kunt u contact opnemen met 
Herman Arentsen, grondregisseur Natura 2000 
Haaksbergen, op telefoonnummer 06 - 1070 
5594. 

Nieuwe programmaleider 
Sinds enkele maanden is Stijn van Wely de 
nieuwe programmaleider Ontwikkelopgave 
EHS/Natura 2000 Overijssel. Hij volgt Hennie 
Schuman op, die het provinciale programma de 
afgelopen jaren heeft geleid. Stijn heeft het 
gebied op 6 december bezocht en is door leden 
van het kernteam bijgepraat over de forse 
opgave die er ligt en hoe we daar samen met 
de gebiedspartijen aan werken. Hij staat achter 
onze aanpak en heeft meegegeven dat we 
binnen de wettelijke termijnen er alles aan 
moeten doet om met betrokkenen tot duurzame 
oplossingen te komen. Dit hebben de 
bestuurlijk vertegenwoordigers van de 
gebiedspartijen tijdens een overleg op 21 
december ook nog eens benadrukt. 
 

Bestuurlijke adviesgroep. V.l.n.r. Arjan Bonthuis (LTO), 
Herman Brink (Staatsbosbeheer), Antoinet van Helvoirt 
(Waterschap Rijn&IJssel), Annette Nijhuis (Gemeente 
Haaksbergen), Stijn van Wely (Provincie Overijssel), 
Nettie Aarnink (Waterschap Vechtstromen), Jaap in ’t 
Veld (Natuurmonumenten). 
 
Vragen? 
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 
 

 


