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Natura 2000 Haaksbergen
Werkbezoek Hester Maij
Op 20 oktober heeft gedeputeerde Maij een werkbezoek gebracht aan het Buurserzand. Samen met de
gebiedspartijen heeft zij de eerste uitgevoerde herstelmaatregel bekeken, namelijk het kappen van bos
voor ontwikkeling van heide. Bekijk de vlogs van
boswachter Jeroen hierover op
https://www.facebook.com/beleeftwente/
Daarnaast is uitgebreid stil gestaan bij de aanpak in
Haaksbergen om de maatregelen nader uit te werken
met een deskundigenteam. Wethouder Nijhuis heeft
wederom benadrukt dat de maatregelen rond de
Natura 2000-gebieden erg ingrijpend zijn en dat de
grondeigenaren recht hebben op een zorgvuldige
aanpak. Gedeputeerde Maij was onder de indruk van
de aanpak in Haaksbergen en de manier waarop aan
oplossingen wordt gewerkt.

Nieuwe vertrouwenspersoon
Tom Jannink heeft niet langer de
rol van vertrouwenspersoon in het
gebiedsproces. Omdat hij al veel
tijd bezig was met grondzaken,
voor zowel Natura 2000 Haaksbergen als het kavelruilproject N18,
heeft hij besloten zich hier helemaal
op te richten. Hij wordt waar nodig
door de grondcommissie ingeschakeld voor Natura
2000. Vanaf januari 2018 is de nieuwe vertrouwenspersoon Gerrit Slagman. Gerrit heeft jarenlange ervaring aan de keukentafel en is ook vertrouwenspersoon bij andere Natura 2000 processen. U kunt Gerrit
bereiken via 06-13488447 of
gerritslagman01@gmail.com.

Ruil- en compensatiegrond
Voor de gronden die binnen de begrenzing van het
‘Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura2000’
liggen worden effecten van de inrichtingsmaatregelen
verwacht. Veel grondeigenaren, vooral agrariërs,
vragen om vervangende grond. Dit is de reden dat
veel moeite wordt gedaan om ruilgronden aan te
kopen. Alle grondzaken binnen het proces lopen via
de grondcommissie, waarbij de provincie gronden
aankoopt en verkoopt.
Eigenaren die te maken krijgen met schade door de
inrichtingsmaatregelen ontvangen hiervoor een schadevergoeding. In dit bedrag is ook een vergoeding
opgenomen voor kosten die een grondeigenaar
maakt voor de inschakeling van een adviseur. Het is
helaas niet mogelijk om voor deze kosten een voorschot te verlenen. De door de provincie ingeschakelde taxateurs Gerben Luchtenbelt en Henk Evink
brengen de schadevergoeding in kaart en overleggen
hierover met de eigenaren. Heeft u als grondeigenaar
vragen of plannen met uw grond, neem dan contact
op met vertrouwenspersoon Gerrit Slagman of de
grondregisseur van de provincie, Herman Arentsen,
via hj.arentsen@overijssel.nl of 038-4998634.
Monitoring
De maatregelen die ten behoeve van de natuur moeten worden uitgevoerd hebben met name betrekking
op de waterhuishouding. Kort gezegd moet het
grondwaterpeil hoger worden. Vooraf schatten we zo
goed mogelijk in wat de effecten zullen zijn. Uitgangspunt daarbij is dat woningen geen wateroverlast mogen ondervinden. Om de huidige situatie vast
te leggen en om te volgen wat de daadwerkelijke
effecten van de maatregelen zijn, zetten we een hydrologisch meetnet op. Dat bestaat uit peilbuizen
waarin de grondwaterstand wordt gemeten. Naast de
reeds aanwezige peilbuizen worden er de komende
periode ca. 50 peilbuizen bijgeplaatst. Hiermee ontstaat een netwerk op basis waarvan de effecten goed
in beeld kunnen worden gebracht. De gemeten
grondwaterstanden worden via internet voor u ontsloten zodat u dit zelf kunt volgen. Binnenkort benaderen we de grondeigenaren waar een peilbuis gepland
staat.

Planning adviezen deskundigenteam
Zoals we in de vorige nieuwsflits hebben vermeld
kost het opstellen van adviezen door het deskundigenteam meer tijd dan verwacht. De projectgroep,
waarin alle gebiedspartijen zitten, heeft aangegeven
veel waarde te hechten aan goed onderbouwde adviezen. Inmiddels zijn de analyses voor drie deelgebieden afgerond en zijn de maatregelpakketten vastgesteld. De resultaten worden in een uitgebreid rapport beschreven en daarnaast maken we voor iedere
eigenaar een specifiek rapport. Dat rapport zal ook
als basis dienen voor de schadetaxatie door de rentmeester. Hieronder staat de planning per deelgebied
zoals die op dit moment bekend is.
Buurserzand
BZ1
BZ2
BZ3
BZ4*
BZ5

Deskundigenadvies
gereed
Feb 2018
Dec 2017
Jan 2018
Jan 2018
Dec 2017

Toelichting eigenaar
Mrt 2018
Jan-Feb 2018
Feb-Mrt 2018
Jan/Feb 2018
Jan-Feb 2018

* In dit gebied zijn de 1e periode tot 2021 geen maatregelen nodig.

Witte Veen
WV1*
WV2*
WV3

Deskundigenadvies
gereed
Voorjaar 2018
Voorjaar 2018
Jan 2018

Toelichting eigenaar
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Feb 2018

* De planning voor deze gebieden is afhankelijk van de noodzakelijke
maatregelen voor de Hegebeek en afstemming daarover met Duitsland.

Haaksbergerveen
HV1*
HV2*
HV3*

Deskundigenadvies
gereed
Apr 2018
Apr 2018
Apr 2018

Toelichting eigenaar
Mei-jun 2018
Mei-jun 2018
Mei-jun 2018

* Rond Haaksbergerveen zijn de 1e periode tot 2021 geen maatregelen
nodig.

Vragen?
o Gerrit Slagman, vertrouwenspersoon:
06-13488447 of gerritslagman01@gmail.com
o Gerko Hopster, procescoördinator:
06-42406666 of gerko.hopster@pratensis.nl
o Roel ter Horst, projectleider:
06-21510472 of r.terhorst@haaksbergen.nl

