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Verantwoording
Deze Verkenning voor het op te zetten gebiedsproces rond de invoering van de natuurherstelmaatregelen voor het reservaat de Engbertsdijksvenen is opgesteld in opdracht van het bestuur
van Samen werkt Beter en uitgevoerd door Gerko Hopster (Pratensis Adviseurs Landelijk Gebied) en Wim Dijkman (CLM Onderzoek en Advies BV). Het eindresultaat is tot stand gekomen
in samenwerking met een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van alle direct betrokken gebiedspartijen. Zij kunnen zich vinden in de voorgestelde vervolgaanpak. De bestuurlijke
begeleidingsgroep heeft kennis genomen van het advies en legt dit ter besluitvorming voor aan
het Bestuur van Samen werkt Beter.
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projectgroep bestond uit:
Bewoners: Eric Runhaar en Gerrit Hoff, Platform Achter het Geesters Stroomkanaal (ASK);
Boeren Platform Engbertsdijksvenen: Henk Ormel
Landgoed Huize Almelo (tevens lid platform EDV): Max van Rechteren Limpurg
LTO West-Twente: Marcel Grashof
Staatsbosbeheer: Paul Dirks
Recreatie: Martin Santman (Veenmuseum)
Gemeenten: Anjo Maijvis (Twenterand), Henk Heusinkveld (Hardenberg) mede namens
Tubbergen
Waterschap Vechtstromen: Hans Gels
Provincie Overijssel: Henk Nijboer

De bestuurlijke begeleidingsgroep bestond uit:
Albertine van Vliet-Kuiper, voorzitter Samen werkt beter
Harrie Hamstra, secretaris Samen werkt beter
Herman Brink, hoofd Staatsbosbeheer Overijssel
Erik Back, voorzitter LTO Overijssel
Hennie Schuman, namens Gedeputeerde Mw. H. Maij (waarnemer)
Nettie Aarnink, lid dagelijks bestuur Waterschap Vechtstromen
Ben Engberts, wethouder gemeente Twenterand
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Voorwoord
Samen werkt beter is een bestuurlijk samenwerkingsverband van maatschappelijke partijen en
overheden in de Provincie Overijssel die zich gezamenlijk verantwoordelijk hebben gesteld voor
onder meer het initiëren van gebiedsprocessen rond Natura 2000 gebieden. Dit doen zij door
middel van het laten uitvoeren van verkenningen. Per gebied wordt op die manier een overzicht
verkregen van (a) de verschillende opgaven die er liggen (landbouw, natuur, etc.) en (b) de
kansen en knelpunten die die met zich meebrengen. Tenslotte resulteert de verkenning in een
plan van aanpak voor de uitvoering van de planvorming, inclusief de organisatie van het proces.
Het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen is een van de laatste hoogveengebieden van Nederland en kansrijk voor herstel en uitbreiding van levend hoogveen. Dat vraagt ingrijpende
aanpassingen in de hydrologie (vernatting) in de directe omgeving en dat kan aanzienlijke consequenties hebben voor diverse agrariërs en bewoners.
Agrariërs, landgoed en – tijdens deze verkenning – ook bewoners zien (vooralsnog) meerdere
knelpunten ontstaan bij de uitvoering van de beoogde maatregelen. Er is weinig tot geen
draagvlak in het gebied voor de maatregelen: de effectiviteit van de maatregelen voor de beoogde natuurdoelen worden ter discussie gesteld of worden onvoldoende onderbouwd geacht.
Investeringen worden disproportioneel geacht. Groepen bewoners en agrariërs lobbyen bij politici op allerlei niveaus (van EU tot gemeenten) tegen de uitvoering van de beoogde maatregelen, dienen zienswijzen in, laten contra expertise opstellen, etc.
Te midden van deze hectiek hebben wij, Gerko Hopster en Wim Dijkman, de Verkenning Engbertsdijksvenen mogen uitvoeren. En nadat wij alle partijen individueel hadden gesproken en
een overzicht kregen van alle vragen en onzekerheden die er leven, hebben wij de gebiedspartijen, inclusief overheden, uitgenodigd om zitting te nemen in een projectgroep. Samen met hen
hebben wij een overzicht gemaakt van de stappen die moeten worden gezet om naar een effectief en gedragen uitvoeringsplan te komen.
In overleg met de projectgroep hebben wij dit rapport opgesteld. De leden van de projectgroep
hebben op verschillende momenten hun inbreng geleverd en een hoge inzet gehad in een korte
tijd. Het resultaat is een advies aan het bestuur van Samen werkt beter dat wat status betreft
de volgende nuancering verdient:
•
•
•

Voor de inhoud van het advies zijn de auteurs – Gerko Hopster en Wim Dijkman - verantwoordelijk;
De leden van de projectgroep staan achter de voorgestelde aanpak binnen de context
van de opdracht van de Verkenning;
Enkele leden van de projectgroep maken daarbij de kanttekening dat zij constructief
hebben meegedaan aan de discussies in de projectgroep. Dat betekent niet dat zij zich
daarmee verbinden aan de voorgestelde maatregelen. Dit geldt voor vertegenwoordigers van het Platform (van boeren en landgoed) Engbertsdijksvenen, het Platform van
bewoners (Achter het Geesters Stroomkanaal) en voor de vertegenwoordiging van drie
betrokken LTO-afdelingen West-Twente, Hardenberg en Tubbergen.

Het resultaat van een jaar Verkennen Engbertsdijksvenen is dat (a) de theoretische werkelijkheid is geconfronteerd met mensen in het veld die het aangaat (b) er een gedragen aanpak ligt
voor een gezamenlijk vervolg en (c) dat er nu op allerlei manieren met elkaar wordt gesproken.
Dat laatste gebeurt op een respectvolle wijze en met veel waardering naar elkaars inzet. Dat
geeft vertrouwen voor de volgende stap in de planuitwerking, hoe moeilijk die stappen ook nog
zullen worden.
Gerko Hopster en Wim Dijkman
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Samenvatting

De gebiedsopgaven
Het reservaat Engbertsdijksvenen kent hoge potenties voor levend hoogveen en herstellend
hoogveen. Dat zijn zeldzame habitattypen in Nederland. Daarom wordt in dit gebied prioriteit
gegeven aan uitbreiding van areaal herstellend en levend hoogveen.
De stikstofdepositie op het gebied is te hoog. Het negatieve effect ervan op de natuur wordt
(deels) gecompenseerd door de waterstand te verhogen. Dat geeft ook ruimte voor economische ontwikkeling (vergunningverlening). Die vernatting wordt onder andere gerealiseerd door
schoon kwelwater op te stuwen tot de veenbasis. Om dat te realiseren is het nodig dat er ook
gebieden buiten het reservaat worden vernat (bufferzones) en waterpeilen worden opgezet in
sloten en kanalen (Geesters Stroomkanaal).
De effectiviteit van deze maatregelen voor natuurherstel is onderzocht in de afgelopen jaren.
Dat heeft geleid tot een voorstel voor maatregelen op hoofdlijnen. De nadere concretisering in
het begin van de planfase moet laten zien: (a) wat de effecten zijn van deze maatregelen op de
omgeving, (b) op welke wijze de maatregelen zo mogelijk effectiever – voor natuur - kunnen
worden uitgevoerd en (c) hoe de gevolgen van de maatregelen voor burgers en agrariërs kunnen worden gemitigeerd, dan wel gecompenseerd. Ten aanzien van de recreatie ligt er de wens
om het gebied beter beleefbaar te maken. Vervolgens komen er vragen aan de orde als: wat is
er dan mogelijk aan landgebruik in de bufferzone en de omgeving direct grenzend aan het reservaat en bufferzone.
Reikwijdte
De PAS maatregelen voor Engbertsdijksvenen, verwoord in de bijbehorende gebiedsanalyse,
hebben zich tot op heden – zoals overal elders – uitsluitend gericht op de effecten op natuur. De
effecten op de omgeving buiten het reservaat hebben geen of onvoldoende aandacht gehad bij
het opstellen van deze maatregelen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de negatieve effecten
van de maatregelen op de omgeving kunnen worden gemitigeerd, dan wel gecompenseerd.
Deze verkenning laat zien dat de gevolgen van de natuurherstel maatregelen (geografisch)
breed moeten worden onderzocht. Kwel treedt op – en niet op - op onverwachte plekken. Het
proces van onderzoek moet met gebiedspartijen in de streek worden opgezet en uitgevoerd
door een groep onafhankelijke deskundigen. De proceshistorie laat zien dat als er meerdere
deskundigheden in het spel komen, er meerdere antwoorden ontstaan en de geloofwaardigheid
van de voorgestelde maatregelen niet ten goede komt.
Eerst denken, dan doen
Er zijn nog te veel onduidelijkheden om nu een hele doorkijk te maken voor de gehele planfase.
Eerst moeten de gevolgen van de maatregelen kwantitatief worden geanalyseerd en oplossing
van knelpunten worden gevonden. Als die er zijn is het mogelijk om een planning en bestek te
maken van de uitvoering.
Binnen het reservaat wordt al veel gedaan en enkele aanvullende voorgestelde interne maatregelen kunnen worden ondernomen (no regret). Daarmee wordt de inzet van de natuurbeheerder zichtbaar voor de realisatie van de doelen.
Samen denken en werken
Er is in het verleden veel gesproken over het gebied en over de bewoners en bedrijven die er
actief zijn. Er is veel deskundigheid bijgehaald: expertise en contra-expertise. Veel expertise is
ontwikkeld met modellen en kaarten. De komende tijd is het belangrijk om die papieren werkelijkheid om te zetten naar actuele werkelijkheden in het veld met uiteraard aandacht voor de
gevolgen voor de omgeving (kansen en knelpunten). Daarvoor stellen wij een procesorganisatie
voor waarbij een projectgroep wordt gevormd van direct betrokken gebiedspartijen. Daar is in
de verkenning al ervaring mee opgedaan. Daaraan wordt een stuurgroep gekoppeld die voorstellen voor besluiten doet en uitdraagt naar buiten, waaronder het bevoegd gezag. Binnen de
projectgroep wordt met elkaar gesproken en daarin worden de aanvullende onderzoekvragen
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gezamenlijk gedefinieerd, voorwaarden gesteld aan onderzoek en onderzoekers en gezamenlijk
de conclusies besproken en de consequenties daarvan. Dan ontstaan er voorstellen voor maatregelen met draagvlak en die geloofwaardig zijn.
Aan de slag
De volgorde van activiteiten voor de komende jaren worden als volgt voorgesteld:
• Aanvullend hydrologisch onderzoek met enerzijds:
o Modelberekeningen met het MIPWA-model waarmee de effectiviteit van maatregelen
voor de natuurdoelen beter kan worden geanalyseerd;
o Analytische berekeningen op locatie (fieldlab achtige benadering) waarmee de gevolgen
van maatregelen voor de omgeving concreet kan worden gemaakt evenals de mogelijkheden voor mitigatie;
• Vaststellen van de nul situatie;
• Vaststellen van gebruiksmogelijkheden van de bufferzones en andere gebieden rond het
reservaat;
• Vastleggen van bestaand gebruik rond het gebied (aanvulling op Beheerplan);
• Besluitvorming over de concrete invulling van de maatregelen;
• Geleidelijke invoering van de maatregelen en tegelijkertijd monitoren;
Gelet op de planning uit de gebiedsanalyse, ligt het voor de hand hier een planning op te zetten
van maximaal een jaar (met uitzondering van de laatste stap).
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1
1.1

Inleiding
Aanleiding

Het natuurreservaat Engbertsdijksvenen is een natuurreservaat van 1000 ha in Noordwest
Twente en één van de laatste hoogveengebieden in Nederland. In de kern van het reservaat bevindt zich een restant levend hoogveen. Het gebied is op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn
aangewezen als Natura 2000 gebied vanwege het voorkomen van bijzondere natuur (bijlage 1).
De belangrijkste Natura 2000 opgave in het gebied waarvoor Nederland zich heeft geplaatst is
het initiëren van hoogveenvorming. De voorwaarde daarvoor is dat grondwater jaarrond de
veenbasis van het hoogveen bereikt. Om dit te bereiken is een ingrijpende verandering van de
hydrologie in en rond het gebied noodzakelijk.
Om de hydrologie te verbeteren hebben deskundigen maatregelen bepaald, aanvankelijk in
overleg met het gebied (werkgroep hydrologie), recent zonder het gebied (Commissie van Deskundigen). De vastgestelde maatregelen (PAS-gebiedsanalyse) roepen weerstand op in de directe omgeving (boeren, burgers, landgoed) vanwege de onzekerheid over de gevolgen van de
maatregelen voor voortzetting van de functie en het woon- en leefklimaat.
Samen werkt Beter
Er is een bestuurlijk overleg Samen werkt Beter waaraan deelnemen de organisaties en bestuursorganen met verantwoordelijkheid voor natuur, water, landschap, cultuurhistorie en economie in Overijssel. Dit overleg staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Het overleg
is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zogenaamde verkenningen voor de Ontwikkelopgave
Natura 2000/EHS. In een verkenning wordt de Natura 2000 opgave samengebracht met de opgave die het gebied heeft: waar liggen kansen en knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen. Er worden inhoudelijke en procesmatige randvoorwaarden benoemd en een voorstel
voor het vervolgproces gedaan.

1.2

Doel

Het doel van de verkenning is het ontwikkelen van een programma van eisen voor een gebiedsontwikkeling van het gebied Engbertsdijkvenen vanuit de samenwerkende partners.
Het beoogde resultaat van de verkenning is:
•
Overzicht van belanghebbenden, hun doelen, ambities en belangen in het gebied;
•
Randvoorwaarden om de doelen en ambities te realiseren;
•
Kansen en knelpunten voor samenwerking in doelen en ambities;
•
Activiteiten/maatregelen die uitgevoerd moeten/kunnen worden en partijen die hiervoor initiatiefnemers kunnen en willen zijn;
•
Programma van eisen voor het starten van de planuitwerking van de totale gebiedsopgave.

1.3

Aanpak

De verkenning is vanwege de inhoudelijke en procesmatige complexiteit in twee delen uitgevoerd. Het eerste deel is uitgevoerd in de periode februari 2015 - september 2015 en was gericht op het verkennen van de verschillende belangen (landbouw, natuur, water, bewoning, recreatie) en hoe deze kunnen worden ingepast in het proces. Het tweede deel is uitgevoerd in de
periode oktober 2015 – februari 2016 en was erop gericht om samen met de gebiedspartijen te
komen tot een aanpak voor de planfase.
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2

Gebiedsbeschrijving

2.1

Natuurgebied

Engbertsdijksvenen is een restant van een groot voormalig veengebied dat grotendeels afgegraven is. De meest grootschalige vervening vond plaats in de periode van 1850 tot 1950. Omdat de randen geheel zijn afgegraven, steekt het gebied boven het omringende landschap uit.
Het gebied herbergt een restant niet afgegraven veen. Deze hoogveenkern is weliswaar voor
boekweitbrandcultuur gebruikt, maar niet verveend en tijdig tegen verdere verdroging beschermd. Een groot deel van het overige veen is tot circa 1940 in gebruik geweest voor boekweitcultuur. Om wegzijging tegen te gaan, was het nodig het gebied (hydrologisch) te isoleren.
Daartoe is het gebied gecompartimenteerd door middel van dammen. Buiten de actieve hoogveenkern bestaat het gebied uit natte heide, waarin ook drogere delen aanwezig zijn. Langs de
randen van het gebied zijn enkele kleine berkenbossen te vinden.

2.2

Omgeving

De omgeving is vooral landbouwkundig in gebruik. Daarnaast wordt er gewoond en is er sprake
van recreatieve activiteiten.
2.2.1

Landbouw

In nevenstaande kaart wordt weergegeven
welk type landbouw rond het reservaat is gesitueerd. Er zijn 4 bedrijven aan de Oostkant die
in de beoogde bufferzone liggen en waarvan
het landgebruik niet op dezelfde wijze kan
worden gecontinueerd na uitvoering van de
maatregelen. Zij hebben een gemiddeld oppervlak binnen de Bufferzone van ca. 50 ha
ieder. Aan de Westzijde is een veldkavel aangemerkt als bufferzone (ca. 25 ha). De 3 bedrijven in het Noordoosten zijn verbonden met
het Landgoed. Op een viertal plaatsen op wisselende afstanden van het reservaat wordt
kwel gerapporteerd. Dit illustreert het grillige
verloop van grondwaterstromen.
Vrijwel alle bedrijven liggen met hun huiskavels direct rondom het reservaat. De Zuidwestelijke bufferzone is een veldkavel. De omvang
van de huiskavels is groot, veelal boven de 50
ha. Vier bedrijven werken samen met Staatsbosbeheer door grond te pachten binnen het
reservaat.
Alle bedrijven zijn toekomstgerichte bedrijven
met mogelijkheden voor geleidelijke groei. Bij
de helft van de melkveebedrijven is het maximaal aantal koeien in de stal (nog) niet beFig.2.1 Landbouw rond Engbertsdijksvenen
reikt. Alle bedrijven hebben jonge bedrijfshoofden. In veel gevallen is het de 3e generatie boeren die hier het bedrijf hebben overgenomen of binnenkort gaan overnemen. Mede door de jonge generatie, is er tevens een sterke sociale verbondenheid met de dorpen in de omgeving voor scholen en andere diensten.
Er zijn of worden nieuwe melkveestallen en schuren gebouwd. Daarvoor zijn recent NB-wet vergunningen verleend. In 2014: een nieuwe melkveestal is gebouwd en een NB wet vergunning
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voor een nieuwe stal is verleend, een nieuwe schuur is door een akkerbouwer gebouwd en één
is er aangevraagd.
Er is sprake van een verwevenheid tussen akkerbouw en veeteelt. De akkerbouwbedrijven hebben een veel groter oppervlak in gebruik: zij huren wisselende percelen van andere bedrijven in
de buurt om steeds ziektevrije grond te hebben voor de gewassen. Aardappelen vragen bijvoorbeeld om een 1:4 teelt en lelies zelfs 1:7. Daarnaast spelen suikerbieten, granen en maïs een
rol in het bouwplan. In deze verwevenheid is er sprake van een relatienetwerk. Gelet op de intensiteit van de teelten, speelt de reputatie van de akkerbouwers dat zij de grond na afloop van
de teelt weer goed opleveren. Er gaat jaren overheen om deze goodwill op te bouwen.
2.2.2

Landgoed

De eigendommen van Landgoed Huize Almelo in Bruinehaar zijn geografisch een geheel met de
Striepe, dat in de Graafschap Bentheim ligt. Het is een esker (smeltwaterrug), die in de Middeleeuwen als een streepje boven het hoogveen uitstak. Na de ontginning door de monniken van
het klooster in Sibculo werd de heide van Bruinehaar gebruikt om de schapen te weiden. De
gronden maken al sinds de Middeleeuwen deel uit van Huize Almelo. Het is NSW gerangschikt.
Het natuurdeel bestaat nu uit een afwisseling van eiken-, beuken en dennenbossen afgewisseld
met stukken droge heide. Daarnaast omvat het een groot areaal aan landbouwgrond, waaronder de Noordoostelijke Bufferzone. Deze gronden worden verpacht aan drie agrarische ondernemers.
2.2.3

Burgerbewoning

Rond het natuurgebied liggen diverse woningen (figuur 2.2). Met name aan de zuidzijde van het
gebied is sprake van een concentratie van woningen (Bavesbeekweg, Oude Hoevenweg). Aan
de oostzijde langs de Gravenlandweg liggen verspreid ook woonhuizen en -boerderijen die een
woonbestemming hebben. Aan de noordzijde zijn twee clusters aanwezig (Kloosterhaar en Sibculo).
Er wordt al lange tijd gewoond rond het gebied. Aanvankelijk waren het kleine boeren en turfstekers die er woonden, tegenwoordig zijn het naast agrariërs vooral mensen die van het buitenleven houden en zowel de natuur als de landbouw een warm hart toedragen. De oudste
boerderij – gelegen aan de zuidzijde – dateert van rond 1840. De oudste bebouwing ligt op de
hogere zandkoppen, later is men ook op lagere delen gaan bouwen.
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Fig. 2.2 Percelen met de aanduiding Wonen rond Engbertsdijksvenen (bron: ruimtelijkeplannen.nl).

2.2.4

Recreatie

Engbertsdijksvenen is beperkt toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters. Er lopen diverse
routes langs en deels door het natuurgebied. De gebruikers van het gebied zijn mensen uit de
directe omgeving, maar ook mensen van verder weg bezoeken het gebied. Er komen vogelaars
en natuurliefhebbers van ver om het gebied te bezoeken, vanwege bijzondere planten en
dieren. Er worden verschillende rondleidingen door het gebied gegeven. In de omgeving zijn
diverse overnachtingsmogelijkheden, B&B’s en (mini)campings.
Er zijn twee ingangen met een parkeerplaats, één aan de noordzijde bij Kloosterhaar en één
aan de zuidzijde bij De Pollen. Een deel van het gebied is/wordt afgesloten om de rust te
bewaren voor o.a de kraanvogels (figuur 2.3). Bij het Veenmuseum (westzijde) is een
Toeristisch Overstappunt (TOP) gerealiseerd. Vanaf de Paterswal is het gebied ook op enkele
plekken toegankelijk.
Staatsbosbeheer heeft het ‘veentreintje’ aan de noordzijde beëindigd om de recreatieve druk
daar te verlagen. Er zijn ideeën voor verplaatsing van het spoortraject naar het zuidelijk deel.
Met name in het zuidelijk deel wordt ruimte gegeven voor recreatie. Dit sluit aan bij
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natuurwaarden binnen het gebied (noordzijde levend
hoogveen en rustplaatsen voor oa toendrarietgans, geoorde fuut en blauwe kiekendief).
Het gebied heeft een mooi verhaal! Het huidige
reservaat is een restant veengebied dat niet helemaal is
verveend. Bewoners uit de omgeving hebben tot in de
jaren 50 van de vorige eeuw nog turf gestoken. Het
ontgonnen gebied is later opnieuw verkaveld, waarna
mooie grote landbouwpercelen zijn ontstaan (m.n.
westzijde van het gebied in de wederopbouw periode).
Een klein gebied aan de zuidwestzijde van het
reservaat, Het Veenschap, kent nog de oude
ontginningsverkaveling met smalle percelen en vele
eigenaren.
De relatie tussen het hoogveengebied en de omgeving
is vanuit cultuurhistorisch oogpunt sterk. Dit verhaal
wordt in het Veenmuseum verteld. Er vinden
rondleidingen plaats waar cultuur en natuur aan bod
komen. Dit kan worden versterkt. De schaapskooi die
terug komt (met schapen van st. Het Veenschap) past
hier heel goed bij.

2.3

Fig. 2.3. Het groene gebied wordt
afgesloten voor publiek. Blauwe stip zijn
de toegangen; Rode pijl is ‘recreatieve
as’.

Gebiedspartijen

Er zijn diverse gebiedspartijen die direct of indirect te maken krijgen met de natuurherstelmaatregelen vanuit de Natura 2000 opgave. Ook zijn er diverse belangenbehartigers die zich richten
op bijvoorbeeld natuur of leefbaarheid. De belangrijkste gebiedspartijen die direct te maken
krijgen met de Natura 2000 opgave staan in onderstaande tabel met daarbij hun belang.

Tabel 2.1
Gebiedspartijen en hun belang
Gebiedspartij
Belang
Agrarische ondernemers / platform
Vitaal toekomstbesteding agrarisch bedrijf; behoud
Engbertsdijksvenen*
waarde grond en gebouwen
Bewoners / platform Achter het
Prettig en gezond leefklimaat; behoud waarde
Stroomkanaal (ASK)*
grond en gebouwen
Staatsbosbeheer
Eigenaar en beheerder natuurgebied; natuurkwaliteit behouden en verbeteren cnf N2000
Landgoed Huize Almelo
Toekomstbestendig landgoed met vitale agrarische
bedrijven (pachters)
Recreatiesector
Toegankelijk en beleefbaar gebied
Landbouwsector / LTO
Toekomstperspectief voor alle agrarische bedrijven,
behoud waarde grond en gebouwen
Waterschap
Gemeente(n)
Provincie

Waterkwaliteit- en kwantiteit afgestemd op de functies in het gebied
Vitaal buitengebied, balans tussen natuur en economie
Verantwoordelijk voor het behalen van de Natura
2000 doelstellingen (en tevens voor een goede
landbouwstructuur en ruimtelijke kwaliteit)

* In het Platform Engbertsdijksvenen zijn 8 van de 9 boeren verenigd die aan de Oostzijde van het reservaat hun bouwblok en huiskavel hebben liggen. Het jongere platform ASK – ontstaan naar aanleiding van
een gebiedsavond georganiseerd tijdens deze verkenning – verenigt een groeiende groep van bewoners en
agrariërs die aan de Zuid en Westzijde van het reservaat wonen en werken.
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2.4

Proceshistorie

Al vanaf de jaren tachtig zijn maatregelen uitgevoerd om verdroging van de veenkern tegen te
gaan en vernatting in de (afgegraven) randzones rond Engbertsdijksvenen te bevorderen. Vanaf
de jaren negentig is geprobeerd systeemherstel te realiseren via o.a. begrenzing van de EHS
rond het gebied. De doelstelling (levend) hoogveen is gecompliceerd omdat het gebied letterlijk
hoog in het landschap ligt. Het doel herstel van het levend hoogveen is prominenter geworden
en heeft geleid tot de aanwijzing van het gebied als Natura 2000 gebied in 2009. De impact van
de habitateisen (vernatting) op de omgeving zijn in de loop der jaren groter geworden. Hieronder wordt globaal het proces van de afgelopen 10 jaar geschetst.
2.4.1

Gebiedsuitwerking (2005-2010)

Na de vaststelling van het Reconstructieplan Salland-Twente door het provinciaal bestuur in
september 2004, is in 2005 de Gebiedsuitwerking Engbertsdijksvenen, Het Veenschap en omgeving gestart onder voorzitterschap van de gemeente Twenterand.
In de gebiedsuitwerking is gewerkt aan knelpunten op het vlak van landbouw, natuur, water,
recreatie en leefbaarheid. Er zijn in de visie voor het projectgebied twee kenmerkende knelpunten benoemd:
1. Landbouwlocaties in de bebouwde kom van Vriezenveen
2. Negatieve effecten m.b.t. de water- en milieuproblematiek op het hoogveengebied Engbertsdijksvenen en het omliggende gebied.
Daarnaast was een doelstelling om de recreatieve potentie van het gebied beter te benutten.
Om een integraal plan te realiseren heeft gemeente Twenterand er destijds voor gekozen om
een werkgroep samen te stellen met verschillende partijen. De betrokken gebiedspartijen waren:
Gemeente Twenterand
Waterschap Regge en Dinkel (nu Vechtstromen)
Provincie Overijssel
Staatsbosbeheer
LTO Noord
KNNV-afdeling Vriezenveen
Begin 2006 heeft de werkgroep een integrale visie voor het gebied ontwikkeld. De visie is vervolgens in vijf bijeenkomsten besproken met de bewoners en gebruikers van het gebied. In het
najaar van 2006 zijn gesprekken geweest met maatschappelijke organisaties. Voorjaar 2007
zijn de bewoners van het gebied geïnformeerd over het definitieve plan, dat in april 2007 is
vastgesteld door de werkgroep. Via de besturen van gemeente Twenterand en waterschap Regge en Dinkel is het aangeboden aan GS van Overijssel voor uitvoering.
Om de
-

visie uit te voeren zijn diverse projecten geformuleerd:
Project Impuls landbouwstructuur – planmatige kavelruil in het projectgebied
Project Groen-blauwe dooradering – watermaatregelen rond het natuurgebied
Project Het Veenschap – recreatie en (agrarisch) natuurbeheer rond het Veenschap
Project Impuls natuur en landschap – realisatie nieuwe natuur rond het natuurgebied en
aanleg en herstel landschapselementen in de omgeving
Project Recreatieve as – ontwikkelen recreatieve activiteiten aan de westzijde van het
natuurgebied

Enkele relatief kleine projecten zijn gerealiseerd, maar de grote projecten op het gebied van kavelruil, nieuwe natuur, watermaatregelen en recreatie zijn niet van de grond gekomen. Rond
2010 is aan de gebiedsuitwerking een eind gekomen. Inmiddels was er, n.a.v. de aanwijzing
van Engbertsdijksvenen als Natura 200 gebied, een werkgroep beheerplan Natura 2000 Engbertsdijksvenen ingesteld.
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2.4.2

Beheerplan en gebiedsanalyse (2008-2015)

Eind 2008 is de eerste vergadering van de werkgroep Beheerplan Natura 2000 Engbertsdijksvenen gehouden. Deelname was er vanuit Provincie Overijssel, waterschap Regge en Dinkel, waterschap Velt en Vecht (beiden nu Waterschap Vechtstromen), Gemeenten Twenterand, Tubbergen en Hardenberg, LTO-afdelingen Twenterand, Tubbergen en Hardenberg en Staatsbosbeheer. Ook vertegenwoordiging vanuit Duitsland (Landkreis Grafschaft Bentheim) was aanwezig.
De werkgroep werkte onder leiding van DLG in opdracht van de programmadirectie Natura 2000
van het Rijk. Daarnaast was er een bestuurlijke lijn via de stuurgroep Natura 2000 Zuidwest
Twente. Ook was er een klankbordgroep. Begin 2010 schuift voor het eerst het platform Engbertsdijksvenen aan in de werkgroep.
Aanvankelijk wordt gewerkt aan het beheerplan voor het natuurgebied. Gaandeweg komt hydrologie meer centraal te staan. In 2009 wordt een (sub)werkgroep hydrologie ingesteld en
wordt door het waterschap met ondersteuning van Arcadis een hydrologisch model ontwikkeld.
Dit wordt door de gebiedspartijen voldoende geschikt geacht om scenario’s door te rekenen.
Februari 2012 wordt het eindrapport door Arcadis opgeleverd. De werkgroep wordt eind 2013
opgeheven.
Intussen is ook de (landelijke) PAS-discussie op gang gekomen. Eind 2011 worden de resultaten
van de PAS-analyse en het maatregelenpakket voor het eerst gedeeld met de werkgroep. De
impact op met name de landbouw is dermate groot dat er geen (bestuurlijk) draagvlak voor de
maatregelen is (najaar 2012).
GS van Overijssel uit in maart 2013 haar zorg aan EZ omtrent het ontbreken van draagvlak.
Hierop volgt een bezoek van de staatssecretaris aan het gebied in april 2013. Zij geeft aan dat
de instandhoudingsdoelstelling gehandhaafd blijft. Ze laat wel onderzoeken waar rek en ruimte
zit in het voorliggende PAS-maatregelenpakket. Hieruit volgt het advies van de Commissie van
Deskundigen (september 2013). Zij leggen de focus op het restant levend hoogveen (intern
verleggen natuurdoelen) waardoor een kleinere bufferzone mogelijk is. Het advies wordt overgenomen in de PAS-gebiedsanalyse.
Eind 2013 wordt – naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer - opdracht verleend voor
het uitvoeren van een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). Deze valt negatief uit
(het kost meer dan het oplevert). De plannen worden niet gewijzigd.
In 2014 ligt de focus op afronding van de gebiedsanalyse en het beheerplan, onder verantwoordelijkheid van het Rijk. De gebiedsanalyses zijn onderdeel van de PAS wet, die per 1 juli 2015 in
werking is getreden. Er is door het Rijk, zonder overleg met het gebied (de werkgroep was opgeheven), een ontwerp beheerplan opgesteld dat ter inzage heeft gelegen. De vaststelling moet
nog plaatsvinden (laatste bericht: verwachting april 2016).
In het voorjaar van 2015 wordt door Samen werkt beter opdracht verleend voor het uitvoeren
van een verkenning als start van een (hernieuwd) gebiedsproces.
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3

Inhoudelijke randvoorwaarden

In dit hoofdstuk wordt per thema ingegaan op de inhoudelijke randvoorwaarden voor het gebiedsproces. De hoofdstukken 3.1 en 3.2 (Natura 2000 opgave en hydrologie) zijn gebaseerd op
het concept beheerplan en de gebiedsanalyse. De hoofstukken 3.3, 3.4 en 3.5 (landbouw en
landgoed, bewoning en recreatie) zijn voornamelijk gebaseerd op gesprekken en bijeenkomsten
die in het kader van de verkenning in het gebied zijn georganiseerd.

3.1

Natura 2000 opgave

In dit hoofdstuk worden de Natura 2000 doelen en maatregelen voor Engbertsdijksvenen weergegeven, zoals deze vanuit landelijke doelen en kernopgaven naar gebiedsniveau zijn vertaald.
3.1.1

Natuurdoelen

Vanuit de algemene door Europa vastgestelde doelen zijn landelijke doelen en kernopgaven geformuleerd voor de acht voor Nederland beschreven landschapstypen. De kernopgaven geven
aan wat de belangrijkste bijdragen van een concreet gebied aan het Natura 2000 netwerk zijn.
De landelijke doelen en kernopgaven zijn per gebied in de gebiedsanalyse uitgewerkt in instandhoudingsdoelstellingen voor specifieke habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten.
In de Gebiedsanalyse wordt onderbouwd welke maatregelen minimaal noodzakelijk zijn voor het
zekerstellen van Natura 2000 doelen en om maximaal ruimte te bieden aan economische ontwikkelingen. Tabel 3.1 geeft weer welke habitattypen en –soorten voor Engbertsdijksvenen centraal staan en of deze behouden of versterkt moeten worden de komende jaren.
De kernopgaven zijn:
7.02
Initiëren hoogveenvorming
Op gang brengen of continueren van hoogveenvorming in herstellende Hoogvenen H7120 in kansrijke situaties, met oog op ontwikkeling van actieve Hoogvenen *H7110A (waar nodig uitbreiding oppervlakte H7120). Instandhouding van
huidige relicten als bronpopulaties fauna. Herstel van grote veengebieden met
voldoende rust onder andere voor de niet-broedvogel kraanvogel A127.
7.03
Overgangszones grote venen
Ontwikkelen van overgangszones van actieve hoogvenen H7170A incl. laggzones
(met o.a. hoogveenbossen).

Tabel 3.1 Weergave instandhoudingsdoelen (bron: Gebiedsanalyse Engbertsdijksvenen).
Oppervlakte

Kwaliteit

Kernopgave

Huidig areaal (ha)

Habitattypen
H4030

Droge heiden

=

=

8,1

H7110A

* Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)

>

>

7.02, 7.03

<1,0

H7120

Herstellende hoogvenen

=(<)

>

7.02

617,8

Broedvogels
A008

Draagkracht (aantal)
Geoorde Fuut

= (<)

=

25 paren

4000 vogels

Niet-broedvogels
A039b

Toendrarietgans

=

=

A127

Kraanvogel

=

=

Verkenning Gebiedsontwikkeling Engbertsdijksvenen

7.02

16

=
>
= (<)
*

behoudsdoelstelling
uitbreidings- of verbeteringsdoelstelling
achteruitgang in oppervlakte ten gunste van habitattype H7110A Actieve hoogvenen is toegestaan
Prioritair habitattype

Om bovenstaande doelstellingen te behalen moet een aantal knelpunten worden opgelost. In
tabel 3.2 wordt per habitattype en –soort omschreven welke knelpunten zich voordoen en welke
activiteiten daar een bijdrage in leveren.
Tabel 3.2 Weergave knelpunten per habitattype of -soort (bron: ontwerp-beheerplan Engbertsdijksvenen).
Habitattype of -soort

Knelpunt

Sector (+activiteit)

Verzuring en verrijking door N-depositie

Landbouw, wegen, industrie: N-uitstoot

Ontbreken van overgangszones door verdroging

Landbouw: aanleg ontwateringsmiddelen

Verzuring en verrijking door N-depositie

Landbouw, wegen, industrie: N-uitstoot

Verdroging

Landbouw: diepe grondbewerkingen, drainage,
zandwinningen, grondwateronttrekkingen

Verzuring en verrijking door N-depositie

Landbouw, wegen, industrie: N-uitstoot

Verdroging

Landbouw: diepe grondbewerkingen, drainage,
zandwinningen, grondwateronttrekkingen

Kraanvogel

Verstoring van rust

Recreatie en veranderende landbouwwerkzaamheden

Toendrarietgans

Verstoring van rust

Recreatie en veranderende landbouwwerkzaamheden

Geoorde fuut

Verzuring en verrijking door N-depositie

Landbouw, wegen, industrie: N-uitstoot

Droge heide

Actieve Hoogvenen

Herstellende Hoogvenen

3.1.2

PAS-maatregelen

Om de knelpunten op te lossen en de instandhoudingsdoelen te behalen zijn drie herstelmaatregelpakketten op gebiedsniveau geformuleerd:
1) Opheffen van verdroging door drooglegging van gronden in de omgeving te beperken:
omvat hydrologische maatregelen toe te passen in bufferzones rond het gebied. Deze
komen grotendeels uit de scenarioberekeningen van Arcadis (2012). Enkele maatregelen (o.a. bufferzone aan de oostzijde) zijn op grond van het advies van de commissie
van deskundigen (Jansen et al, 2013) gewijzigd.
2) Verlichten van een aantal effecten van eutrofiering in het reservaat:
omvat rooien van houtige opslag en kleinschalig maaien en plaggen; uit te voeren in de
drie beheerplanperiodes zolang de depositie hoger is dan 1100 mol/ha/jr
3) Realiseren van de kernopgave “overgangszone grote venen”:
Omvat het rooien van bos in combinatie met inrichten bufferzone aan de oostkant tot
zich een acrotelm (laag levende veenmossen) heeft gevormd.
3.1.3

Maatregelpakket soorten

Er wordt voor de geoorde fuut geen apart maatregelpakket geformuleerd. Wel wordt een deel
van het gebied afgesloten voor het publiek om de broed- slaapplaatsen van geoorde fuut te beschermen. Deze maatregel vindt nu al plaats en kan voor het gedeelte waar dit niet het geval is
meeliften met maatregelen die worden toegepast voor de toendrarietgans en kraanvogel.
Een deel van de hydrologische maatregelen (maatregelpakket 1) legt een ruimtelijk beslag op
de foerageergebieden van kraanvogel en toendrarietgans. Voor de toendrarietgans is dat waarschijnlijk geen probleem. De soort legt grotere afstanden tussen rustgebied en foerageergebied
af. Voor de kraanvogel is dat mogelijk wél een probleem. Dit kan echter alleen worden vastgesteld als de kwaliteit van het foerageergebied is vastgesteld. Indien blijkt dat de kwaliteit van
het foerageergebied is afgenomen kunnen eenvoudig maatregelen worden genomen om die
kwaliteit te herstellen. Mogelijke maatregelen zijn teelt van korrelmaïs zonder oogst en het uitbreiden van afgesloten gebied. Beide maatregelen hebben vrijwel onmiddellijk effect. T.z.t. kan
daarom besloten worden welke maatregel ingezet zal worden.
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De hydrologische maatregelen kunnen een geringe uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het
leefgebied (rustplaatsen) van kraanvogel en toendrarietgans tot gevolg hebben. Er komt namelijk ondiep open water bij. De optelsom van mogelijk verlies aan foerageergebied en de toename van de kwaliteit en oppervlakte van de slaapplaatsen kan niet worden gemaakt. Vooralsnog
wordt uitgegaan dat de beide factoren in evenwicht zijn.
Uit de herstelmaatregelpakketten volgt een set van 22 concrete maatregelen die ervoor moeten
gaan zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen zoals in tabel 3.1 omschreven worden bereikt. Het betreft maatregelen buiten het natuurgebied, binnen het natuurgebied (waaronder terugkerende maatregelen) en monitoring en onderzoek (kennislacunes). In figuur 3.1 zijn de
maatregelen zichtbaar op de kaart. De maatregelen moeten in de eerste planperiode van 6 jaar
worden uitgevoerd.
Tabel 3.3 PAS-maatregelen voor de korte (KT) en lange termijn (LT) (Pas Gebiedsanalyse).
Maatregel KT/LT
KT
KT
KT

Maatregel
pakket
2
1
1

M5a
M5b
M6
M7
M8
M9a
M9b
M10a

KT

)1/3)

KT
KT
KT
KT
KT
KT

1
1
1
1
1
1

M10b

KT

M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17

KT
KT
KT
KT/LT
KT
KT
KT/LT

2/3
1
2
2
1
2
1

M18

KT

2

M19
M20
M21
M22

KT
KT/LT
KT/LT
KT

1
1

M1
M2
M3
M4

Omschrijving

Omvang

Type/ligging8maatregel

Zeer)kleinschalig)plaggen)en)maaien
Dempen)randsloten)Schipsloot
Verondiepen)randsloten

12)ha
3775)m
600m
opvoerhoogte)2.5m,)
afstand)1350m
227)ha
4200m
25)ha
2310)m
237)ha
198)ha
6)ha
1006)ha

Inrichting)binnen)N2000
overige)hydrologische)maatregelen)buiten)N2000
overige)hydrologische)maatregelen)buiten)N2000

252)ha

Terugkerende)herstelmaatregelen

175)ha
8)ha
760
279)ha

Inrichting)binnen)N2000
Inrichting)binnen)N2000
Terugkerende)herstelmaatregelen
Terugkerende)herstelmaatregelen
Aanvullende)monitoring)en)onderzoek
Aanvullende)monitoring)en)onderzoek
Aanvullende)monitoring)en)onderzoek

Aanleg)gemaal

1

Realisatie)hydrologische)bufferzone)Oost
Aanleggen)kades)om)bufferzones,)stuw)en)defosfateringsinstallatie
Realisatie)hydrologische)bufferzone)West
Peilverhoging)Geesters)stroomkanaal
Compartimenteren
Sloten)en)greppels)dempen)(binnen)N2000)
Sloten)en)greppels)dempen)(buiten)N2000)
Onderhoud)hydrologische)inrichting)binnen)N2000)gebied
Onderhouden)defosfateringinstallatie)en)overig)onderhoud)
hydrologische)inrichting)(o.a.)Bufferzones
Bos)rooien
Inrichten)landbouwpercelen)zuidkant
Berken)(opslag))verwijderen
Begrazing
onderzoek)wateraanvoer)en)bepalen)noodzaak)bufferzone)Noord
onderzoek)naar)verzuring)en)ammoniakeffecten)op)droge)heide
onderzoek)naar)effecten)hydrologische)maatregelen
Onderzoek)naar)effecten)eutrofiering)en)verzuring)actieve)en)
herstellende)hoogvenen)op)fauna
Monitoring)(incl.)nulmeting))hydrologische)effecten)op)omgeving
Aanvullende)monitoring)habitattypen
Monitoring)doelsoorten
Nader)onderzoek)hydrologisch)systeem)Engbertsdijksvenen

bufferzone
bufferzone
bufferzone
bufferzone
overige)hydrologische)maatregelen)buiten)N2000
Inrichting)binnen)N2000
Inrichting)binnen)N2000
overige)hydrologische)maatregelen)buiten)N2000
Terugkerende)herstelmaatregelen

Aanvullende)monitoring)en)onderzoek
Aanvullende)monitoring)en)onderzoek
Aanvullende)monitoring)en)onderzoek
Aanvullende)monitoring)en)onderzoek
Aanvullende)monitoring)en)onderzoek

KT: korte termijn = 1e beheerplanperiode
LT: lange termijn = 2e en/of 3e beheerplanperiode

3.1.4

Impact op biodiversiteit

De maatregelen ondersteunen de doelen die zijn gesteld vanuit de Natura 2000 opgave. Buro
Bakker (2016) agendeert de invloed die de maatregelen hebben of kunnen hebben op de bestaande biodiversiteit.
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Ontwerp | Beheerplan N2000 Engbertsdijksvenen | januari 2015

Fig. 3.1 Figuur
PAS-maatregelen
op kaart(zie
(bron:
gebiedsanalyse
Engbertsdijksvenen).
5.7 PAS-maatregelen
ook Bijlage
IX, met maatregelcodering)

Deel B
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Gebiedsanalyse
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3.2

Hydrologie van het gebied

In dit hoofdstuk wordt de hydrologische opgave weergegeven. Het geeft inzicht in de doelstelling van het hydrologisch herstel en de vragen over de effecten ervan op natuur en op de omgeving.
3.2.1

Doelstelling hydrologisch systeemherstel

De doelstelling is afgeleid van het natuurdoel: het herstellen van levend hoogveen. Daarvoor is
het nodig dat grondwater de veenbasis bereikt zodanig dat die permanent in het grondwater
staat. Daarnaast moet de wegzijging vanaf de bovenzijde worden voorkomen. Met andere
woorden, het water dat het veen bereikt (via neerslag bijvoorbeeld) moet worden vastgehouden
in het gebied.
3.2.2

Hydrologische maatregelen

Om te zorgen dat het grondwater de veenbasis bereikt, moet de stijghoogte van het grondwater
onder het veen worden opgevoerd. Dat kan worden gerealiseerd door het grondwaterpeil in het
aanvoergebied (ten Oosten van het reservaat) omhoog te brengen (Oostelijke en Westelijke
bufferzones).
Om weglekken uit het gebied tegen te gaan wordt in de gebiedsanalyse voorgesteld om plaatselijk de afvoer te blokkeren, af te remmen (sloten opheffen) en om de peilen in watergangen op
te zetten, zoals het voorstel om het peil in het Geesters Stroomkanaal op te zetten tot aan het
maaiveld. De werkgroep Hydrologie is in 2012 geëindigd met een achttal scenario’s:
1. Maximaal vasthouden van gebiedseigen water in het reservaat zelf;
2. Alle ontwateringen aan de randen van het reservaat verwijderen;
3. Kade aanleggen binnen het reservaat aan de West en Zuidzijde;
4. Bufferzone Oostzijde: alle gronden aan de Oostzijde tot aan het maaiveld vernatten;
5. Verticale infiltratie van water aan de Oostzijde;
6. Bufferzone aan de Noordoostzijde (op de plek van de toekomstige zandwinning);
7. Inrichting Bufferzone aan de Westzijde (ten Oosten van de Paterswal);
8. Combinatie (1, 2, 4 en 7)
Alleen scenario 8 was en is in staat om de hydrologische randvoorwaarden voor natuurherstel te
realiseren en daarom stelde de werkgroep voor om het gehele Oostelijke deel als bufferzone
aan te wijzen. Daarna heeft de Commissie van Deskundigen aangegeven dat die Bufferzone tot
de helft kan worden teruggebracht als de doelstelling van levend hoogveen wordt geconcentreerd in het Noorden. Op die (verschoven) doelstelling is de Gebiedsanalyse gebaseerd.

3.3
3.3.1

Landbouw en landgoed
Gevolgen van de maatregelen voor agrarische bedrijven

De natuurherstelmaatregelen zijn opgenomen in de gebiedsanalyse en in het ontwerp beheerplan. Het heeft drie type gevolgen voor de landbouw.
1. Bedrijven in de bufferzone waarvan het landgebruik moet veranderen om het hydrologisch
systeemherstel te realiseren. Het gaat om vier bedrijven met huiskavels en één veldkavel
van een vijfde bedrijf. Van de vier bedrijven zijn er drie verweven met het landgoed. In de
bufferzone wordt de drooglegging aanzienlijk verminderd, een natuurlijk peil gehanteerd en
worden sloten gedempt. Voor deze gronden is functieverandering voorzien: natuur of landbouw met een beperking. De gebruiksmogelijkheden zijn mede afhankelijk van de functie
(overgangszone) en de mate van vernatting. Het gebruik is afgestemd op de gewenste
grondwaterstandsverhoging en de beoogde en te realiseren kwaliteit van het grondwater.
De provincie heeft niet als doelstelling om de gronden te verwerven, maar wil afspraken
maken met eigenaren/gebruikers over inrichting en schadeloosstelling. Ruiling of verkoop is
wel een optie.
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2.

Bedrijven in een ring direct om het reservaat. Het gaat hier om een tiental bedrijven die
hun huiskavel direct grenzend aan het reservaat en/of beoogde bufferzone hebben liggen.
Op diverse huiskavels ontstaat naar verwachting van de agrariërs en hydrologen wateroverlast als de maatregelen worden doorgevoerd. Die overlast lijkt het grootst direct grenzend
aan het reservaat, maar kan ook verder weg optreden (zie de gerapporteerde kwelpotenties
in fig 2.1). De exacte gevolgen zijn niet bekend. Als oplossing wordt voorgesteld in de gebiedsanalyse om percelen op te hogen dan wel actieve drainage aan te leggen. Ondernemers ervaren een grote onzekerheid over de productieomstandigheden voor de toekomst en
vrezen waardedaling van hun bedrijven. Voor deze bedrijven (buiten de bufferzones) geldt
geen aankoopplicht vanuit de provincie. Directe schade als gevolg van uitvoering van de
maatregelen wordt wel vergoed. Het is overigens wel denkbaar dat de provincie gronden
buiten de bufferzone aankoopt als compensatie voor agrariërs die met gebruiksbeperkingen
te maken krijgen. Vanwege de kans op onvoorziene effecten (toename kwel) moet de scope
van de gebiedsontwikkeling een groter gebied omvatten.
3. Gevraagde beheerinspanningen voor enkele specifieke soorten. Er zijn drie vogelsoorten
met een zogenoemde VHR-status (Vogel- en Habitat Richtlijn), waarvoor aan ondernemers
en burgers in de omgeving wordt gevraagd om extra maatregelen te nemen: toendrarietgans, geoorde fuut en kraanvogel. De meest in het oog springende zijn de foerageergebieden voor de kraanvogel buiten het natuurgebied. Doordat de kraanvogel verstoringsgevoelig
is, wordt in het ontwerp beheerplan voorgesteld om voor nieuwe (landbouw)activiteiten in
deze gebieden een Natuurbeschermingswetvergunning te vereisen. Dit ervaren de boeren
als belemmerend voor de landbouwkundige ontwikkeling in de wijde omtrek van het reservaat.
Het dilemma van de beperkende lokale ontwikkelingsmogelijkheden versus de ruimere regionale
en landelijke economische ontwikkelingsmogelijkheden komt in dit gebied nadrukkelijk naar voren. Immers de PAS-wet en de daaraan gekoppelde natuurherstelmaatregelen zijn mede ontwikkeld om de vergunningverlening weer op gang te brengen.
Conclusie: De Natura 2000 opgave raakt alle bedrijven rond het reservaat. Waar bij de één
maatregelen op de gronden zelf moeten worden uitgevoerd, zoals het dempen van sloten in
bufferzones, bestaat bij de ander het risico op vernatting op een deel van het bedrijf of beperking door nieuwe vergunning plichtige activiteiten. De uitvoering van de maatregelen vraagt om
een nieuw toekomstperspectief te bieden aan alle bedrijven die te maken krijgen met maatregelen of de gevolgen daarvan. Dat kan door compensatie (in grond of geld) dan wel mitigatie van
de effecten op de landbouw.
3.3.2

Gevolgen van de maatregelen voor landgoed Huize Almelo

Landgoed Huize Almelo heeft 160 ha landbouwgrond Noordoostelijke bufferzone en daaraan gekoppeld 80 ha natuurgrond dat samen NSW gerangschikt is. De aanwijzing van de bufferzone
betekent dat de gebruiksmogelijkheden veranderen, terwijl het verdienmodel van het landgoed
mede op de agrarisch functie is gebaseerd. Ook wordt verwacht dat de bestaande natuur- en
landschapswaarden worden aangetast (zie Buro Bakker 2016). Ook Huize Almelo vraagt om een
passende compensatie.
3.3.3

Voorwaarden grondeigenaren voor meewerken aan maatregelen

Aan de direct aangrenzende ondernemers is gevraagd onder welke voorwaarden zij mee willen
meewerken aan de herstelmaatregelen voor natuur. Negen ondernemers aan de Oostkant van
het reservaat zijn individueel bezocht. De ondernemers aan de Zuid en Westkant zijn als groep
uitgenodigd voor een gesprek. Daarnaast zijn de besturen van de lokale LTO-afdelingen geconsulteerd.
Vergroten geloofwaardigheid
Een belangrijke voorwaarde die de ondernemers benoemen om mee te werken is enerzijds de
effecten van de beoogde maatregelen goed te kunnen kwantificeren, mitigeren dan wel compenseren en anderzijds de geloofwaardigheid van de maatregelen (nut en noodzaak) te versterken. De balans tussen deze twee voorwaarden ligt per bedrijf en landgoed verschillend. Naar-

Verkenning Gebiedsontwikkeling Engbertsdijksvenen

21

mate in het gebiedsproces deze geloofwaardigheid kan worden versterkt, kan het uitvoeringsproces van de maatregelen worden versneld en efficiënter worden gemaakt.
Ondernemers zijn teleurgesteld over de beoogde natuurherstelmaatregelen en het proces waarlangs tot dit besluit is gekomen en is vastgelegd in de gebiedsanalyse en het concept beheerplan. De argumenten van de ondernemers zijn divers:
•
Intern beheer reservaat. Het reservaat groeit dicht en water lekt eruit weg. De beheerder geeft aan er geen geld voor te hebben. Wordt dat in de nieuwe situatie dan beter?
•
Alleen interne maatregelen. Er is in het verleden (tot 2007) toegezegd dat de maatregelen voor natuurherstel intern worden genomen. Daarop hebben ondernemers hun investeringen gebaseerd. In 2015 zijn die toezeggingen niets meer waard?
•
Hydrologische onzekerheden. De ondernemers horen verschillende verhalen over de hydrologie. Zij begrijpen dat het moeilijk is om in te kunnen schatten of en hoe je met hydrologische maatregelen levend hoogveen kunt creëren. Zij ervaren zelf de hydrologische onvoorspelbaarheid omdat op uiteenlopende – en onverwachte - plekken kwel
naar boven komt. Zij zijn teleurgesteld en vinden dat de overheid ingrepen baseert op
kennis die onvolledig is en vinden het te behalen resultaat hoogst onzeker.
•
Verhouding tussen kosten en baten. De MKBA heeft inzicht willen geven in de verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten. Die vielen negatief uit met de aantekening van enkele ondernemers in het gebied dat sommige baten die zijn opgevoerd fictief
zijn.
•
Opeenvolgingen van planvormingen. Er is in de afgelopen 25 jaar en met name de afgelopen 10 jaar veel tijd en geld gestoken in planvorming voor het gebied. Soms gebeurde
dat in intensief overleg met de bewoners en bedrijven in de streek (werkgroep hydrologie). In andere gevallen is er top-down een plan gelanceerd (commissie van deskundigen). Tussen de verschillende documenten worden achteloos zaken toegevoegd die in
eerdere versies niet zijn afgesproken. Er heerst het gevoel van willekeur en niet openbare agenda’s. Niet met maar over de streek.
•
Sectorale insteek. Bij het opstellen van de natuurherstelmaatregelen is uitsluitend gekeken naar de baten voor natuur en niet naar de risico’s en negatieve gevolgen voor de
landbouw lokaal. Nationaal zijn de baten van de economie uiteraard wel vastgesteld en
dat is de aanleiding voor de PAS.
•
Duitsland. In Engbertsdijksvenen e.o. worden maatregelen genomen om de depositie
terug te dringen en wordt voorgesteld om systeemherstel toe te passen met grondwater
dat vanuit Duitsland komt. De verhouding tussen wat aan beide zijden van de grens kan
en mag is scheef (bijv. verschillende depositienormen). Vanuit Duitsland wordt nitraatrijk water aangevoerd dat moet worden ingezet om het water weer aan de veenbasis te
brengen. Direct over de grens worden grote stallen met een hoge depositie gebouwd.
Tegelijkertijd liggen er over de grens hoogveenreservaten die hetzij nog worden geëxploiteerd, hetzij inmiddels natuurreservaat zijn (Georgsdorf). Dat roept de vraag op als
Nederland hoogveen wil behouden, waar zij dan het beste kan investeren in Nederland
of elders in Europa, te beginnen net over de grens.
•
Terugdringen depositiewaarde. De uiteindelijke streefdepositie is driemaal hoger dan de
norm die er bestaat voor hoogveen. Is die norm niet goed of wordt nu hoogveen als
doel verlaten?
Compensatie en verplaatsing
In een gebiedsontwikkeling zijn agrarische ondernemers bereid mee te werken als zij voldoende
worden gecompenseerd. Dat zou ook hier gelden. De situatie met het landgoed maakt het een
extra complexe opgave. Voor de ondernemers is financiële compensatie in vrijwel geen enkel
geval toereikend. Ondernemers vragen compensatie in grond in de directe omgeving. Het verwerven van compensatiegrond heeft daarmee prioriteit. Daarnaast moet verplaatsing van bedrijven die geen toekomstperspectief hebben op de huidige locatie worden gefaciliteerd. Als de
voorgestelde maatregelen geloofwaardig zijn en er voldoende compensatiegrond beschikbaar
komt moet het mogelijk zijn om op vrijwillige basis tot afspraken te komen met grondeigenaren
en gebruikers.
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Ondernemen met natuur
De ondernemers zijn bereid en geïnteresseerd om te ondernemen met natuur. Zij vinden het
vanzelfsprekend dat de kraanvogels foerageren op de resten op de akkers. Daarnaast zijn mogelijkheden genoemd om de groenblauwe dooradering te versterken. Deze is op het landgoed
verder ontwikkeld door pachters en verpachter. Die kan worden uitgebreid binnen andere delen
van het gebied en zullen de natuur en landschapswaarden versterken. Ondernemers zijn bereid
mee te denken over alternatieven. Zo noemen zij een grotere flexibiliteit in het peilbeheer in het
landbouwgebied die de tegendruk tegen de wegzijging kan opvoeren. Boeren kunnen de stikstof
uitstoot in de komende decennia verder terugdringen door te investeren in emissiearme stalsystemen.
Over de toendrarietgans wordt door de ondernemers geconcludeerd dat deze zich bovenmatig
heeft hersteld. De populatie in Engbertsdijksvenen is nu groter dan die in mensenheugenis is
geweest en veroorzaakt nu substantiële schade in de akkerbouw. Hetzelfde geldt voor de wilde
zwijnen. Die verder terugdringen is in het belang van de landbouw en soms ook van de natuur.
Het beheerplan aanvullen
Het huidige beheerplan is opgesteld onder het Rijksregime. Dit wijkt af van de door de provincie
Overijssel opgestelde beheerplannen. Met name het bestaand gebruik is in de provinciale plannen goed vastgelegd. De agrarische sector (LTO) vraagt daarom om een aanvulling op het beheerplan zodat de rechten van ondernemers in beide type beheerplannen (rijks- en provinciaal)
vergelijkbaar zijn. Zij willen hier graag nauw bij betrokken worden.
Het Rijk maakt het Beheerplan af. Daarna neemt de Provincie Overijssel de verantwoordelijkheid hiervoor over. De provincie heeft aangegeven te gaan werken aan een herziening van het
beheerplan, zoals dat ook elders in de provincie gebeurt. Dit zal geen onderdeel zijn van het
gebiedsproces.
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3.4

Bewoning

Tijdens de verkenning is onderzocht wat de betrokkenheid van burgers rond Engbertsdijksvenen
is bij de voorgestelde maatregelen. In de verkenning is geïnventariseerd of en in welke mate
bewoners verwachten dat zij worden geconfronteerd met (grond)wateroverlast. Daarvoor zijn
de bewoners van het meest kwetsbare gebied uitgenodigd voor een gesprek, nl. aan de zuidkant van het reservaat.
3.4.1

Betrokkenheid bij planvorming

Tijdens een informatieavond (april 2015) in het kader van de verkenning bleek dat er grote belangstelling was voor de mogelijke gevolgen van de Natura 2000 opgave die er ligt. Het overgrote deel van de bewoners van ruim 50 adressen heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging die
zij hadden ontvangen en was aanwezig op deze avond. Zij bleken niet voldoende op de hoogte
te zijn van de plannen die er voor het gebied bestaan. Enkelen waren naar de voorlichtingsbijeenkomst over de PAS en het beheerplan in Hardenberg geweest. Zij zagen geen aanleiding om
een zienswijze in te dienen tegen de plannen, aangezien het over stikstof ging. Er is kennelijk
onvoldoende gecommuniceerd dat de maatregelen grotendeels hydrologisch van aard zijn en
effect kunnen hebben op hun leefsituatie.
Het gebrek aan rechtstreekse communicatie met de bewoners wordt door de bewoners als grote
tekortkoming gezien. Zij voelen zich onvoldoende gehoord en betrokken bij de plannen en bovendien niet serieus genomen, terwijl zij wel direct geraakt worden door de maatregelen. Ze
geven de suggestie mee: Praat met ons in een vroeg stadium i.p.v. over ons, en niet wanneer
alles al vastgelegd is.
De bewoners hebben veel vragen en behoefte aan een aanspreekpunt. Dit komt ook naar voren
uit de reacties die men heeft opgeschreven tijdens de informatieavond (figuur 3.2)
3.4.2

Peilopzet Geesters Stroomkanaal

In 2007 is ten behoeve van vernatting van het natuurgebied het peil van het Geesters Stroomkanaal met 50 cm opgezet. Dat is bovenstrooms van de Paterswal gebeurd van 9,85 m + NAP
naar 10,35 m + NAP. Het waterschap heeft toen drainage aangelegd en duikers onder het
Geesters Stroomkanaal aangebracht om overtollig water af te voeren naar de daarnaast gelegen
beek die een gemiddeld waterpeil heeft van ca. 40 cm lager. Een ander deel van het overtollige
water wordt nog steeds afgevoerd naar het Geesters Stroomkanaal. Op dit moment is er sprake
van wateroverlast in de huizen aan de Zuidkant langs de Bavesbeekweg en Oude Hoevenweg en
huizen direct langs de Paterswal. Het gaat om water in de kruipruimte, kelders die vochtiger
worden en weilanden die een deel van het jaar onbruikbaar worden. Er wordt nu onderzocht wat
het effect van de peilopzet exact is geweest en of de peilverhoging hier een direct oorzakelijk
verband heeft of dat andere factoren hierin ook een rol spelen.
Conform de PAS-maatregelen moet het Geesters Stroomkanaal verder worden opgezet, tot ca.
11,5 m +NAP en wordt er een gemaal geplaatst. Dat betekent een verhoging met 1,15 m (tot
vlak onder maaiveld). Dit zal leiden tot vernatting. De bewoners hebben grote zorgen dat zij
hierdoor aanzienlijke schade ondervinden, zodanig dat zij er niet kunnen blijven wonen. Zij
verwachten dat huizen nat worden en hun gronden onbruikbaar. Zij hebben er geen vertrouwen
in dat deze effecten met technische maatregelen kunnen worden opgelost, zoals in het rapport
van de commissie van deskundigen en het beheerplan genoemd staat: ‘Te denken valt aan een
lokale drainage of onderbemaling bij gebouwen, drainage of ophogen van landbouwgronden.’
Water afvoeren op het Geesters Stroomkanaal wordt in de toekomstige situatie heel lastig. Men
verzoekt om een onderzoek naar de effecten van de voorgestelde maatregelen en een nulmeting uit te voeren bij de particuliere woningen en percelen.
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Fig. 3.2 Reacties van bewoners naar aanleiding van uitleg over de beoogde PAS-maatregelen.

3.4.3

Bewoners organiseren zich

Naar aanleiding van de informatieavond heeft een belangrijk deel van de bewoners aan de zuidzijde, voornamelijk bewoners langs de Bavesbeekweg en langs de Oude Hoevenweg, zich georganiseerd in het platform ‘Achter het Stroomkanaal’ (ASK). Hun ledenaantal is groeiende. Zij
hebben onder de bewoners een enquête gehouden waarin zij hebben gevraagd welke problemen men nu al ervaart, hoe men tegen de maatregelen aan kijkt en waar de grootste zorg zit.
Zij hebben de verkenners uitgenodigd voor een werkbezoek op 9 juni 2015. Tijdens die avond
hebben zij een rondleiding door het gebied verzorgd, langs diverse woningen en door het natuurgebied, waar zij hebben toegelicht hoe het gebied in elkaar zit, waar zij nu al problemen ervaren en waar zij dit verwachten na uitvoering van de maatregelen.
De bewoners hebben veel vragen. Hieronder staat een selectie:
•
Waarom moeten goede woningen mogelijk worden gesloopt?
•
Waarom water oppompen en defosfateren, terwijl het ook gewoon van boven naar beneden
kan stromen wat het nu ook al doet?
•
Waarom niet de bestaande paden verhogen langs en over de natuurlijke wegen zodat er
minder last ervaren wordt voor bewoners van de Oude Hoevenweg en de Bavesbeekweg?
•
Men wil het peil van het Geesters Stroomkanaal verhogen tot 5 cm onder het maaiveld over
een lengte van zo’n 2300m:
o Wat is de maaiveldhoogte?
o Welke peilverhoging zou men dan precies willen doorvoeren?
•
Wanneer de Schipsloot gedempt zal worden, treft dit direct of indirect een aantal gezinnen.
Wat zijn hun vooruitzichten?
Mogelijk dat er een uitvoering van maatregelen mogelijk is die aan al deze vragen tegemoet
komt. Voor dit moment is het een vertrekpunt voor de randvoorwaarden voor de bewoners voor
het meewerken aan de uitvoering van de maatregelen.
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3.4.4

Alternatieven

Al tijdens de informatieavond kwamen de bewoners met alternatieve oplossingen (figuur 3.3).
Ook platform ASK heeft hierover nagedacht. Zij willen niet alleen zeggen hoe het niet moet,
maar actief meedenken hoe het ook zou kunnen. Zij stellen het volgende alternatief voor:
1.
Verhoog waar nodig de huidige paden en wegen in het reservaat, zoals bijvoorbeeld in
onderstaande figuur is gedaan;
2.
Voer water aan vanaf de Noordzijde via de compartimentering;
3.
Ga dan in overleg met de betrokken grond- en perceeleigenaren over de problemen die
ook dan nog kunnen ontstaan.
Men vraagt met klem om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken en de voorgestelde alternatieven serieus te onderzoeken op haalbaarheid.

Fig. 3.3 Voorstel bewoners voor hydrologische grens.
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3.5
3.5.1

Recreatie
Effect van maatregelen op recreatie in en om het gebied

De huidige situatie wordt gewaardeerd. De bossen en houtwallen zijn relatief jong. Het
landschap biedt afwisseling, iets waar recreanten van houden. Na uitvoering van de
herstelmaatregelen wordt het gebied natter en opener. Dit geeft een ander beeld, zoals het
oorspronkelijk ook was. Meer informatie over het gebied (bijv. via borden) en uitleg door middel
van excursies kan helpen bij het creëren van waardering voor de herstelmaatregelen.
Op dit moment is nog niet bekend wat de effecten van de herstelmaatregelen op de
recreatiemogelijkheden zullen zijn. Staatsbosbeheer wacht daarom met recreatieve
ontwikkelingen totdat hier meer over bekend is.
Gemeente Twenterand heeft enkele jaren geleden met inbreng van de recreatiesector een visie
laten maken, waarin de Paterswal (westzijde) wordt ontwikkeld tot een zogenaamde
‘recreatieve as’. Recreatieondernemers hebben daar op in gespeeld, maar worden nu
geconfronteerd met nieuwe plannen die daar mogelijk effect op hebben. Er is bij hen
onzekerheid hoe hier mee om wordt gegaan.
Vanuit Sibculo zijn enkele routes gerealiseerd die als verbinding tussen het Vechtdal en Twente
fungeren. Dit wil men verder versterken. Het is echter lastig om plannen uit te werken als niet
bekend is wat er nog mag en hoe nat het in en om het gebied wordt. Pas als dat bekend is
kunnen nieuwe routes aangelegd worden.
3.5.2

Muggenoverlast?

In het verleden is er veel muggenoverlast geweest. De angst bestaat dat dit wederom zal
gebeuren als het gebied natter wordt. Het waterpeil is destijds lokaal omlaag gebracht en het
gebied opener gemaakt (kap van houtwallen) om meer wind door het gebied te krijgen. Dat
heeft positief gewerkt. Er wordt voorgesteld om deskundigen die eerder betrokken zijn geweest
opnieuw te betrekken.
3.5.3

Kansen

De natuur biedt kansen voor lokale economie. De verschillende verblijfsaccommodaties en
dagrecreatieve voorzieningen hebben baat bij het natuurgebied. Staatsbosbeheer heeft de wens
om de recreatieve mogelijkheden van het gebied in het kader van het gebiedsproces samen met
de partners nader te onderzoeken. Zij is van mening dat de gebiedsontwikkeling kansen biedt
om de belevingsmogelijkheden van het gebied en haar omgeving te versterken. De toegang bij
het Veenmuseum en aan de noordzijde bij Kloosterhaar zouden verder ontwikkeld kunnen
worden als poorten naar het gebied, waarbij die bij het Veenmuseum een (boven)regionale
functie kan krijgen.
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4

Analyse kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen

De Natura 2000 opgaven voor Engbertsdijksvenen zijn in deze verkenning in verbinding gebracht met de belangen van landbouw, bewoning en recreatie. Behalve het matchen van doelen
van verschillende belanghebbenden zijn in de verkenning de abstracte papieren plannen meer
werkelijkheid geworden voor alle betrokkenen.
Op basis van de inventarisatie van de belangen en enkele werksessies met de gebiedspartijen is
inzichtelijk geworden waar kansen en knelpunten liggen. Ook is inzicht verkregen in de mate
van draagvlak om vervolgstappen te kunnen zetten. In dit hoofdstuk is dit voor de verschillende
thema’s nader uitgewerkt.

4.1

Natuur

Er zijn op habitatniveau diverse maatregelen bepaald, zoals maaien, plaggen en bos rooien. Een
deel van deze maatregelen kunnen op korte termijn worden uitgevoerd, mits ze geen extern effect hebben. Aangezien het totale maatregelenpakket ook een grote invloed op de omgeving
heeft is het voor de omwonenden van groot belang dat de interne maatregelen snel en goed
worden uitgevoerd. Daaruit blijkt dat Staatsbosbeheer haar aandeel ook daadkrachtig oppakt.
Staatbosbeheer kan nu een uitvoeringsprogramma voor de interne maatregelen opstellen,
daarover een uitvoeringsovereenkomst met de provincie Overijssel sluiten en de andere gebiedspartijen hierover informeren en waar mogelijk erbij betrekken. Het effect is dat het water
beter wordt vastgehouden en onnodige verdamping wordt tegengegaan.
Voor de kraanvogelfoerageergebieden is het wenselijk dat duidelijk wordt welke activiteiten wel
of niet vergunning-plichtig zijn en waar de exacte begrenzing ligt. Provincie Overijssel kan hier in overleg met Staatsbosbeheer en de landbouwsector - werken aan een oplossing die werkbaar
is en duidelijkheid geeft voor alle partijen.

4.2

Knelpunten hydrologie

De grondwaterstromen in het gebied worden bepaald door het bodemtype (zand – sterk doorlatend -, maar ook veen (hydrofoob) en schollen van keileem – ondoorlatend -), reliëf, landgebruik (incl. onttrekking). Daardoor is fysiek een complexe situatie ontstaan waarbij het niet
overal goed mogelijk is om alle stromen kwantitatief exact te voorspellen.
De te realiseren waterkwaliteit van het aan te voeren water is (nog) niet zeker, gelet op het nitraatrijke grondwater dat vanuit Duitsland Nederland binnenstroomt.
Over de onderscheiden strategieën (zie H 3) en de keuzes daarin lijkt overeenstemming bij hydrologen. Dit ontlenen wij aan een werkbijeenkomst met hydrologen in april 2015. De mate
waarin het doel (water tot aan de veenbasis) wordt bereikt, moet in de praktijk onderwerp worden van een monitoringsprogramma, te beginnen met een nulmeting.
Tegelijkertijd stelt de contra expertise de gevolgde procesgang ter discussie waar het gaat om
de afweging om te komen tot een besluit voor herstellend hoogveen en de daarbij horende
maatregelen (Buro Bakker 2016). Zij baseren zich daarbij op de kritiek die de Commissie van
Deskundigen heeft geuit op het werk van de werkgroep hydrologie om vervolgens als Commissie een eigen – ook onvoldoende onderbouwd – advies neer te leggen.
Deze situatie van expertise en contra expertise heeft een verlammend effect op het proces. De
belangrijkste voorwaarde die moet worden gesteld aan de hydrologische agenda is dat gezamenlijk opdracht wordt gegeven voor onderzoek waar alle betrokken gebiedspartijen het over
eens zijn en door mensen die het vertrouwen en gezag hebben van betrokkenen. Die kansen
dienen zich ook aan:
•
Inmiddels wordt door het Waterschap overwogen om te werken met het model MIPWA
dat tegemoet komt aan de bezwaren tegen het eerder gebruikte model.
•
Door de hydrologen van het waterschap is vastgesteld dat er daarnaast behoefte is aan
analytisch rekenwerk dat lokaal de effecten specifiek kan doorrekenen, aanvullend veldonderzoek en de mogelijkheden voor mitigatie van ongewenste effecten (field lab).
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Het resultaat van deze (nieuwe) aanpak is dat er (a) inzicht ontstaat in de mate waarin de verschillende maatregelen bijdragen aan de beoogde natuurdoelen en de alternatieven daarvoor
(zie kader) en (b) de externe effecten kwantitatief worden uitgerekend evenals de mitigatiemogelijkheden daarvoor. Daarnaast wordt ruimte gevraagd voor de mogelijkheid om met een
groep van onafhankelijk deskundigen een keer geheel ‘out of the box' te denken. Er kan mogelijk ruimte ontstaan voor een omwisselbesluit.
Dit resulteert in een inhoudelijke hydrologische agenda gebaseerd op het bestaande materiaal
(zie advies Commissie van Deskundigen, resultaten werkbijeenkomst hydrologen, advies Buro
Bakker) waarin aan de orde komt:
1. Bufferzone (ruimtelijk). Wat is ruimtelijk de meest effectieve plaats om te gaan vernatten om het doel (grondwater aan de veenbasis in het Noordelijk deel) te halen?
2. Bufferzone (gebruik). Met welk water wordt de veenbasis gevoed? Hoe lopen de
grondwaterstromen en betekent dat dat oppervlakkig grondwater mengt met diep en
water met voedingsstoffen de veenbasis kan bereiken? Welke consequenties heeft dat
voor het landgebruik in de nattere delen? Niet opnieuw gaan modelleren, maar de kennis over systeemwerking vergroten door o.a. detailkarteringen en monitoring, samen
met grondeigenaren oppakken!
3. Effecten van opzetten van peil in reservaat voor de omliggende landbouwgronden Daarbij gaat het om de trits: (a) mate van vernatting, (b) mogelijkheid voor mitigerende maatregelen (actieve drainage) en (c) eventuele nadeelcompensatie.
4. Maatregel M15: opzetten water Dooze en gebruik water zandputten. Kan dat opzetten
wel en welke kwaliteit komt er dan mee? Waar halen we het water vandaan? Zie overige
onderzoeksvragen in de bijlage bij het rapport van de Deskundigencommissie.
5. Interne maatregelen. Wat kan daarmee worden bereikt?
6. Algemeen: start meetreeksen, mede aansluitend op welke er al liggen.

Uit de PAS vloeit voort dat er een uitvoeringsplicht is voor de in de PAS-gebiedsanalyse opgenomen herstelmaatregelen*. Daar waar uit de resultaten van het gebiedsproces blijkt dat een
PAS-maatregel niet uitvoerbaar is dan wel dat er een betere maatregel voorhanden is kan deze
onder voorwaarden worden vervangen.
De Natuurbeschermingswet en het daarop gebaseerde PAS-programma, bieden Gedeputeerde
Staten de mogelijkheid om afzonderlijke herstelmaatregelen ‘om te wisselen’ voor andere maatregelen**. Aan zo’n ‘omwisselbesluit’ is een aantal randvoorwaarden verbonden. Belangrijke
randvoorwaarden zijn:
dat de doelen van Natura 2000 niet ter discussie worden gesteld;
-

de alternatieve maatregel per saldo een vergelijkbaar of beter effect heeft op de realisatie
van deze instandhoudingsdoelstellingen;

-

de alternatieve maatregel niet leidt tot minder ontwikkelingsruimte;
de alternatieve maatregel in het kader van ‘haalbaar en betaalbaar’ in tijd en geld
uitgedrukt minimaal even effectief en efficiënt is als de oorspronkelijk voorgenomen maatregel uit de PAS-gebiedsanalyse.

Zo’n alternatieve maatregel is een mogelijke resultante van het overleg in het kader van een
gebiedsproces en in het bijzonder de planuitwerkingsfase. Hieruit moet ook blijken dat er sprake
is van voldoende draagvlak en een kwalitatief goede ecologische onderbouwing.
Voor de formeel-juridische besluitvorming wordt gebruik gemaakt van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Afdeling 3.4. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Deze
komt er op neer dat het voorgenomen GS-besluit ter inzage wordt gelegd en belanghebbenden
hiertegen zienswijzen kunnen indienen.
* Zie artikel 19kj Natuurbeschermingswet
** Zie artikel 19ki, lid 2, Natuurbeschermingswet
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4.3

Landbouw en landgoed

De uitkomst van de hydrologische onderzoeken geeft inzicht in de effecten van de maatregelen
en de mitigatiemogelijkheden. Deze moeten vervolgens in de planuitwerking worden vertaald
naar de gevolgen voor het landgebruik, zowel binnen als buiten de bufferzones. Inzichtelijk
moet worden gemaakt wat de beperking in productiemogelijkheden dan worden.
De bufferzone is een overgangszone. Naast vernatting is binnen de bufferzones het wel of niet
mogen bemesten bepalend voor het (beperkt) landbouwkundig kunnen gebruiken van gronden.
Duidelijk moet worden gemaakt in de planuitwerking of een vorm van bemesting mogelijk is op
(een deel van) de gronden, zoals bijvoorbeeld evenwichtsbemesting.
Gedacht kan worden om een deskundigenteam in te stellen bestaande uit een hydroloog, ecoloog en landbouwspecialist die op onafhankelijke wijze de hydrologische onderzoeken samen
met de grondeigenaren vertalen naar de (toekomstige) situatie in het veld.
Er zullen in delen van de bufferzones naar verwachting bepaalde vormen van landgebruik mogelijk blijven. Lokale ondernemers kunnen de gronden mogelijk blijven gebruiken cq. beheren.
Voor ondernemers in de bufferzones is duidelijk dat ze te maken krijgen met grote beperkingen
in hun bedrijfsvoering. Deze ondernemers (en het landgoed) moeten hiervoor schadeloos worden gesteld door de initiatiefnemer (provincie). De voorkeur gaat hierbij uit naar compensatie in
grond. Dat betekent dat er grond moet worden verworven, liefst in de directe omgeving. Zo nodig moet rekening worden gehouden met bedrijfsverplaatsing.
Verandering van landgebruik kan ook aan de orde zijn buiten de bufferzones als blijkt dat de externe effecten van de maatregelen onvoldoende kunnen worden gemitigeerd. Ook hier moet rekening worden gehouden met het bieden van compensatiegrond. Dat vraagt om een proactieve
houding op de grondmarkt van de te vormen projectgroep i.s.m. de provincie.
Als er compensatiegrond beschikbaar komt moet er in het proces bij de toedeling rekening worden gehouden met de verkaveling van bedrijven. De huidige goede landbouwstructuur moet zo
veel mogelijk op peil blijven

4.4

Bewoning

De bewoners aan de zuidkant van het gebied ondervinden snel effecten van vernatting door water en vocht in kruipruimtes en beperkingen in het grondgebruik van hun tuinen en (weide)percelen. Op dit moment ervaren de bewoners ook al wateroverlast. Onderzocht wordt door
het waterschap of de peilverhoging van het Geesters Stroomkanaal in 2007 hiervan de oorzaak
is, of dat andere factoren hierin ook een rol spelen. Er is behoefte bij de bewoners om peilbuisgegevens te ontvangen om hun eigen waarnemingen te kunnen staven. Het waterschap kan dit
relatief eenvoudig inzichtelijk maken.
De beoogde maatregelen zullen naar verwachting tot verdere vernatting leiden. Er moet een garantie zijn voor mitigatiemogelijkheden. Dat begint met het nader in beeld brengen van de huidige situatie en het benutten van de lokale kennis die aanwezig is. Ook hier geldt dat nauwe betrokkenheid van degenen die het aangaat noodzakelijk is.
Voor de overige woningen aan de West, Noord- een Oostzijde moet ook goed worden gekeken
naar mogelijke effecten van de maatregelen, zoals het dempen van de Schipsloot. Hier is tot op
heden onvoldoende zicht op. Bij het uitvoeren van de hydrologische onderzoeken moet hier rekening mee worden gehouden.

4.5

Monitoring

Monitoring is van groot belang voor zowel de natuur als de omgeving. Alleen door het uitvoeren
van metingen in het veld kan worden vastgesteld wat het effect van maatregelen is. Dat begint
bij een degelijke nulmeting. Er kan per direct worden gewerkt aan een monitoringsprogramma
voor het gebied.
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In het kader van de PAS wordt op provinciaal niveau een monitoringprogramma opgesteld,
waarin wordt gemeten of de Natura 2000 doelen worden gehaald. Daarnaast is er in het gebied
behoefte aan specifieke monitoring, met name op het gebied van grondwaterstanden binnen het
natuurgebied, in de bufferzones, daarbuiten en bij woningen. Een degelijke nulmeting en monitoringsprogramma geeft vertrouwen in het gebied dat waargenomen effecten straks kunnen
worden toegeschreven aan de maatregelen en daarmee ook (onvoorzien) schade.
Het is belangrijk om zo spoedig mogelijk een monitoringsplan op te stellen, waarin de diverse
monitoringswensen en –eisen zijn opgenomen. De volgende zaken moeten daar in ieder geval in
worden opgenomen:
hydrologische monitoring binnen het natuurgebied
hydrologische monitoring buiten het natuurgebied (binnen én buiten bufferzones en bij
woningen)
ecologische monitoring binnen de natuurgebieden (soorten en habitats)
De wijze van meten moet nader worden bepaald door een in te stellen werkgroep monitoring.
Gedacht kan worden aan peilbuizen, bodemkarteringen en vegetatiekarteringen. Bestaande informatie en meetnetten met voldoende kwaliteit moeten daarin worden meegenomen mits deze
voldoende kwaliteit hebben.

4.6
-

-

-

-

Overig
Muggen: In verleden is er overlast van muggen geweest. Het is aan te bevelen om nu al
rekening te houden met deze mogelijk ongewenste effecten van de inrichtingsmaatregelen. Gedacht kan worden aan het betrekken van een deskundige op dit vlak.
Recreatie: Dit is een resultante van de effecten van de maatregelen. Zodra daar meer
over bekend is kan worden gekeken hoe de beleefbaarheid van het gebied kan worden
behouden en versterkt.
Communicatie: Zorgvuldige communicatie is cruciaal voor het draagvlak. Zowel direct
belanghebbenden als indirect belanghebbenden moeten op de juiste wijze worden geïnformeerd en betrokken. Een open en transparantie communicatie draagt bij aan het
succes van het gebiedsproces.
Juiste tempo kiezen: Het afgelopen jaar zijn procesmatig belangrijke stappen gezet. De
procesachterstand is gedeeltelijk weggewerkt en alle partijen zitten weer aan tafel. Het
vervolgproces moet zorgvuldig worden vormgegeven, waarbij stapje voor stapje wordt
verder gewerkt. Ondanks de tijdsdruk die er is, is het aan te bevelen om niet te snel te
willen gaan.
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5

Procesmatige randvoorwaarden

De procesmatige doelstelling is om in goed overleg met belanghebbenden de Natura 2000
maatregelen te realiseren en daarbij tevens toekomstperspectief te bieden aan het gehele gebied. Ondanks alle tegenstellingen en onzekerheden is er tijdens de verkenningsfase door de
gebiedspartners constructief meegedacht. Die inbreng is waardevol en onmisbaar om tot een
gedragen aanpak voor de planuitwerking te komen.
Op basis van de gesprekken en werksessies die tijdens de verkenningsfase zijn gehouden kan
worden vastgesteld dat er voldoende draagvlak is om het gestarte proces in de planuitwerking
voort te zetten.

5.1

Inzicht in samenhang en interactie activiteiten

Voor de planuitwerking is het belangrijk om te werken binnen een overzichtelijke structuur en
planning, waarin de samenhang tussen de verschillende activiteiten voor iedereen duidelijk is.
Dit is belangrijk omdat op dit moment niet alle partijen zich volledig committeren aan alle activiteiten. Door goed overzicht te creëren kan iedereen aangeven waar hij wel of niet verantwoordelijk voor wil zijn. Dit geeft duidelijkheid voor alle partijen.
Ook de volgtijdelijkheid van activiteiten is belangrijk. Er leven verschillende vragen over de effecten van de maatregelen op het gebied. Door deze vragen als eerste op te pakken is het mogelijk om het draagvlak voor de vervolgstappen onder de bewoners, ondernemers en landgoed
te vergroten. Dat biedt mogelijkheden om samen te zoeken naar oplossingen.

5.2

Betrokkenheid van actoren

Voor de te ondernemen activiteiten in de planuitwerking is het belangrijk dat de gebiedspartijen
samen optrekken en elkaar respecteren. Gelet op het proces van expertise en contra expertise,
vraagt de proces aanpak veel aandacht. Wij stellen voor om gezamenlijk te komen tot onderzoekopdrachten die vervolgens worden opgepakt door onafhankelijke deskundigen waarin iedereen vertrouwen heeft. Het is van het grootste belang dat de geloofwaardigheid van uitkomsten van het onderzoek en de daaraan te verbinden conclusies worden gedeeld door alle samenwerkende partijen.

5.3

Fasering van het proces

Het bestuurlijk overleg Samen werkt Beter en - dus ook - de Provincie Overijssel heeft de Natura 2000 gebiedsprocessen gefaseerd in een verkenning, planuitwerking, uitvoering en beheer.
Per fase wordt een aanpak uitgewerkt. Een belangrijk product van de planuitwerking is een inrichtingsplan voor de uit te voeren maatregelen ten behoeve van de natuur. Rond Engbertsdijksvenen is echter nog dermate veel onzeker dat het niet mogelijk is om de hele planuitwerking nu al te plannen. De uitkomsten van de onderzoeken en de besluiten die daarop volgen
zullen de planning beïnvloeden. Het voorstel is daarom om de planuitwerking op te delen in
subfases, te beginnen met een onderzoek en informatiefase. Gezien de (harde) deadlines die
Natura 2000 kent moet er wel voortdurende aandacht zijn voor het kritieke pad.

5.4

Bestuurlijke afstemming

Er moet in de planuitwerking voldoende aandacht zijn voor bestuurlijk proces. Er komen voortdurend vragen omhoog waarbij keuzes gemaakt moeten worden voor het vervolg. Gelet op de
onzekerheden die er op de inhoud zitten ligt een bestuurlijke betrokkenheid voor de hand, met
name in de beginfase als de maatregelen en effecten worden geconcretiseerd. Die directe bestuurlijke betrokkenheid bevordert dat de keuzes die worden voorgelegd in kwaliteit sterker
worden en de feitelijke beslissingen sneller worden genomen. De bestuurlijke betrokkenheid
moet goed worden meegenomen bij het opstellen van het kritieke pad.
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6
6.1

Organisatorische randvoorwaarden
Doel en te behalen resultaten voor de organisatie van het proces

De concretisering van de maatregelen vraagt om een extra opgave op twee gebieden:
•
Inhoudelijk: er ligt een agenda voor de concretisering van de maatregelen die gaat over
natuur, hydrologie en daarmee verbonden het landgebruik. Deze drie domeinen zijn
nauw met elkaar verbonden. Hierbij moet ook ruimte zijn voor (onderbouwde) alternatieven.
•
Procesmatig: de keuzes die worden gemaakt bij de concretisering moeten geloofwaardig
zijn op inhoud en proces.
Deze opgaven zijn kader stellend voor het doel van de procesorganisatie. De procesorganisatie
heeft als doel om te komen tot:
Geloofwaardige en gedragen concretisering van de natuurherstelmaatregelen voor het
Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen.
Het resultaat van een geslaagde procesorganisatie hier is dan:
•
Maatregelen kunnen worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid;
•
Maatregelen worden zo efficiënt en effectief als mogelijk uitgevoerd;
•
Partijen ervaren kansen voor hun eigen doelstellingen bij het uitvoeren van de maatregelen
Voor diverse partijen in het gebied zijn deze resultaten (nog) ver weg. Toch zetten wij deze
ambitie (resultaten) neer omdat dat de inzet moet zijn van een goed georganiseerd gebiedsproces.

6.2

Programma van Eisen voor de organisatie van het proces

Doel en te behalen resultaten leiden naar een Programma van Eisen voor het proces dat er als
volgt uitziet:
•
De inhoudelijke onderdelen (hydrologie, natuur en landgebruik) moeten in onderlinge
samenhang verder worden onderzocht, gelet op de inhoudelijke verwevenheid;
•
Gebiedspartijen (uit de sfeer van natuur, boeren, landgoed, bewoners, recreatie) moeten nauw betrokken kunnen worden bij de uitwerking van deze inhoudelijke agenda’s.
Zij moeten kunnen adviseren over de vragen die worden onderzocht, hoe die aan te
pakken en eisen aan onderzoekers kunnen stellen. En bij de vertaling van resultaten
naar conclusies willen deze partijen kunnen meedenken zodanig dat de conclusies aanvaarde conclusies kunnen worden (zien is geloven);
•
Voor de concretisering van de maatregelen, moeten er bestuurlijke keuzes worden gemaakt. Immers niet alle onzekerheden kunnen worden weggenomen en er moeten ook
compromissen worden gesloten om effectief, efficiënt en met draagvlak aan de slag te
kunnen gaan. Dat vraagt om naast een uitvoeringsorganisatie, ook een bestuurlijke samenwerking toe te voegen aan het proces waaraan alle direct belanghebbenden moeten
kunnen deelnemen.
•
Gelet op de verschillen in belangen die er zijn en die wederzijds worden erkend, is het
belangrijk dat de leiding van het proces (bestuurlijk en projectgroep) vertrouwen heeft
van alle partijen. Dat betekent dat zij een onafhankelijke positie innemen en kan betekenen dat zij niet direct zijn verbonden met een van de deelnemende partijen;
•
Essentiele onderdelen uit het proces die belangrijk zijn voor het benutten van de kansen
voor de realisatie van de maatregelen moeten direct worden verbonden aan de leiding
van het gebiedsproces. Zo moet de communicatie direct zijn verbonden aan projectleider en voorzitter bestuurlijke samenwerking. Datzelfde geldt voor het onderdeel ‘grond’,
c.q. verkaveling, grondcompensatie, e.d.
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6.3

Ontwerp projectorganisatie

Vanuit dit programma van Eisen doen wij het volgende voorstel voor de projectorganisatie in de
komende periode: uitwerken van de kennisvragen en concretisering van de maatregelen. Verderop in de planvorming kan deze structuur indien gewenst worden aangepast.
Wij gaan uit van het volgende:
Projectgroep
•
Een projectgroep die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, de onderlinge
samenhang en het – zo nodig – voorbereiden van bestuurlijke keuzes (hoofdlijnen). Aan
deze projectgroepen nemen vertegenwoordigers deel van de direct belanghebbenden.
Deze vertegenwoordiging kenmerkt zich doordat zij:
o In staat is om voldoende overzicht te krijgen in de aard en omvang van de belangen die spelen en de lokale inzichten van de belanghebbenden kan verzamelen en inbrengen.
o Interesse en inzicht ontwikkelt voor de andere belangen die er spelen in het gebied en daarover respectvol met elkaar in gesprek gaan.
o In staat is de resultaten van de projectgroep te communiceren met de achterban, zo nodig daarbij gesteund door de projectleiding.
o Wordt gefaciliteerd om die taak goed uit te voeren.
•
In de projectgroep zijn de volgende belangen als volgt vertegenwoordigd (type persoon):
o Terreinbeheerder: medewerker van Staatsbosbeheer
o Recreatie: een ondernemer (of vertegenwoordiger) die de belangen van recreatieondernemers kan verwoorden
o Landbouw: (1) vertegenwoordiger van de boeren aan de Oostzijde van het reservaat uit de (voormalige) bufferzone en (2) vertegenwoordiger uit de landbouw die de belangen van de landbouw in een wijdere cirkel rond het gebied
vertegenwoordigt. Deze laatste kan dat doen vanuit een positie van LTO met
daarbij de aantekening dat die ook de niet LTO leden vertegenwoordigt.
o Landgoed: eigen positie en dus eigen vertegenwoordiging
o Bewoners: twee vertegenwoordigers van de bewoners die in de directe omgeving van het reservaat wonen en de mogelijke gevolgen direct ondervinden met
beiden een oog voor de betekenis van de maatregelen voor de wijdere omgeving.
o Overheden: de betrokken overheden vaardigen medewerkers af die de positie
en belangen van de diverse overheden vertegenwoordigen:
§
Gemeenten Twenterand en Hardenberg (mede namens Tubbergen)
§
Waterschap Vechtstromen
§
Provincie (adviserend, want is tevens eindverantwoordelijke)
Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van diverse organisaties die te kennen geven direct betrokken te kunnen zijn, zoals de KNNV, Natuurboeren, e.a. Het is aan de projectgroep om ervoor te zorgen dat hun directe belangen op het juiste moment worden ingebracht in het proces, waarbij geldt dat partijen worden gevraagd om aan te geven wat
zij kunnen bieden om deelvraagstukken verder te helpen en zich daaraan kunnen verbinden. Zo kan het zijn dat deze groepen tijdelijk aan werkgroepen deelnemen (hierna).
•
De leiding van de projectgroep berust bij een gedragen projectleider die tussen de partijen staat en in staat is om enerzijds de partijen te binden en anderzijds naar buiten toe
gezag heeft om namens de partijen gezamenlijk op te treden en de stuurgroep ondersteunt. De projectleider werkt in opdracht van de voorzitter van de stuurgroep.
Kernteam
Vanwege de complexiteit van het proces is het denkbaar dat er naast de projectleider ook
projectsecretaris wordt aangesteld en zo nodig algemene ondersteuning. Zij vormen - samen
met de communicatie medewerker - het kernteam en hebben de dagelijkse leiding van het
proces.
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Werkgroepen
•
Er worden tijdelijke werkgroepen ingesteld voor verdieping van een selectie van onderwerpen. De leden van de werkgroepen bestaan ten dele uit leden van de projectgroep
aangevuld met andere deskundigen die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen
van deelvraagstukken.
•
Deze werkgroepen werken in opdracht van de projectgroep en de resultaten van deze
werkgroepen worden vastgesteld door de projectgroep en geïntegreerd door de projectgroep in de eindproducten.
•
De samenstelling van de werkgroepen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de projectgroep. Zij krijgen waar nodig ook procesmatige ondersteuning.
Stuurgroep
•
Er is een stuurgroep waarin de bestuurlijke besluiten over de belangen als volgt worden
verdeeld met aandacht voor integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid:
o Terreinbeheerder SBB: directeur Staatsbosbeheer Overijssel
o Vanuit bewoners en recreatieondernemers: wethouder gemeente Twenterand
o Vanuit landbouw/landgoed: bestuurder met kennis van de landbouw en met vertrouwen van de ondernemers in het gebied.
o Vanuit Waterschap: bestuurder die verantwoordelijk is voor Natura 2000.
o Vanuit Provincie: medewerker die kan optreden namens de gedeputeerde, is adviserend lid gelet op de rol als eindverantwoordelijke Natura 2000 van de provincie;
o Een voorzitter die gedragen wordt door de deelnemende partijen en die in staat
is deze partijen te verbinden en als ambassadeur namens deze partijen in gesprek gaat met GS van de provincie en andere bestuurlijke gremia om de resultaten te kunnen behartigen. Deze voorzitter is opdrachtgever voor de projectleider.

Opdrachtgever:
provincie Overijssel

Bestuurlijk trekker/
voorzitter Stuurgroep
- ...
Stuurgroep
- ...
- ...
- ...

Projectgroep
- Gebiedspartijen
- ...
- ...

Werkgroep
A

Figuur 6.1

Werkgroep
B

Werkgroep
C

Voorstel projectorganisatie
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7

Communicatie

Het goed communiceren met betrokken partijen in en om het gebied – maar ook breder regionaal - is van essentieel belang in een gebiedsproces. Er ligt een behoorlijke opgave voor communicatie. Deze opgave is des te belangrijker omdat er nog veel onzekerheden zijn. Bovendien
bevindt Engbertsdijksvenen zich in een politiek dynamische omgeving.

7.1

Uitgangspunten

Voor de communicatie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
o Transparant: laten zien waar je mee bezig bent en op welke wijze je tot resultaat komt
is van belang om vertrouwen te verkrijgen van gebiedspartijen en grondeigenaren.
Neem elkaar mee in het proces en ga het gesprek met elkaar aan!
o Persoonlijk: wanneer iemand direct geraakt wordt door activiteiten in dit proces, dan is
het niet meer dan logisch dat er met deze persoon zelf wordt gepraat en dat hij/zij persoonlijk wordt benaderd wanneer er mijlpalen in het proces zijn bereikt.
o Toegankelijk: het uitwisselen van informatie is een voorwaarde om dit proces uit te
kunnen voeren met betrokkenheid van het gebied. Ook naar andere gebieden is het belangrijk om van elkaar te leren en te weten waar eenieder mee bezig is.
o Zorgvuldigheid: met de verkregen informatie zal zorgvuldig om worden gegaan. Daar
ligt ook een belangrijke taak voor degene die met de direct betrokken grondeigenaren
(vertrouwelijke) keukentafelgesprekken voert.

7.2

Gezamenlijk vertrekpunt

Het is van belang dat binnen de projectgroep tot een gezamenlijk vertrekpunt wordt gekomen
dat door allen wordt gedragen. De standpunten kunnen daarin best verschillen, maar voor goede samenwerking is het goed om het gezamenlijke belang expliciet te benoemen bij aanvang.
Om bovenstaande te bereiken worden de volgende ‘regels’ gehanteerd:
1. Zorg dragen dat alle grondeigenaren dezelfde informatie kunnen ontvangen;
2. Er is één centraal aanspreekpunt die de gehele planfase toegankelijk is;
3. Transparantie over het proces en afspraken binnen het proces;
4. Voorkomen van radiostilte en met vaste regelmaat informeren over de stand van zaken;
5. Uitwisselen van kennis en ervaring met andere gebieden.

7.3

Communicatiemiddelen per doelgroep en fase

De doelen voor de communicatie verschillen per doelgroep en per fase in het proces. Daarmee
ook de manier van communiceren en de in te zetten communicatiemiddelen.
De doelstelling van communicatie in de planfase is:
•
Intern (groen): samenwerken aan onderbouwde concretisering van de maatregelen en
effecten
•
Extern (wit): informeren over proces, inhoud en de gevolgen voor de omgeving
In de binnenring is de communicatie geborgd in het proces van project- en werkgroepen e.d.
Dit kan worden aangevuld met excursies en veldbezoeken. Het kernteam heeft hier een centrale
rol in.
In de buitenring is een afzonderlijke actie nodig. Hiervoor kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
een website, een nieuwsbrief, informatiebijeenkomsten, excursies en persberichten (met verwijzing naar website).
Om de communicatie te stroomlijnen is het nodig om een communicatieplan op te stellen met
daarbij een communicatiekalender. Vervolgens kunnen activiteiten via omgevingsmanagement
worden opgepakt.
Verkenning Gebiedsontwikkeling Engbertsdijksvenen

36

Natuurboeren

Algemeen+bestuur+WS

Bewoners

natuurherstel+maatregelen

Provincie

LTO+afdelingen

Gemeenteraden

Ring+

Boeren

beheer+

Landgoed

Staatsbos+

IVN/KNNV

Bestuurlijke+

Provinciale+Staten

Waterschap Gemeente

Dorpen

Recreanten

Fig. 7.1 Doelgroepen en hun positie in communicatie; groen=intern, wit=extern

7.4

Communicatie korte termijn

Er is dringend behoefte aan externe communicatie richting het gebied. In de gemeenten Tubbergen en Hardenberg is men op dit moment onvoldoende geïnformeerd. Ook diverse andere
partijen willen geïnformeerd worden over het proces en de uitkomsten van de verkenning. Het
is aan te bevelen om de overgang van de verkenningsfase naar de planfase te markeren met
een communicatiemoment. Gedacht kan worden aan een nieuwsbrief en een informatieavond
waar wordt toegelicht wat de resultaten van de verkenning zijn en hoe het vervolg eruit gaat
zien. Tevens kan men dan een aanspreekpunt presenteren, waar men in het vervolg terecht kan
met vragen.
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8

Activiteitenprogramma planfase

Op basis van de uitgevoerde verkenning is een activiteitenprogramma voor de eerste periode
van de planfase opgesteld. Naar verwachting kunnen deze activiteiten in 2016 worden uitgevoerd. Achter de activiteiten is een suggestie gedaan voor eventuele trekkers. Dat is nader in te
vullen door de projectorganisatie.

8.1

1
2
3
4
5

Overzicht activiteiten
Wat
Formeren projectgroep, stuurgroep en kernteam

Wie
Trekker planfase

Uitlijnen proces in relatie tot kritieke pad
Opstellen kostenraming eerste periode planfase
Opstellen van een meetnet en uitvoeren van een
nulmeting
Opstellen uitvoeringsprogramma interne maatregelen
Onderzoek foerageergebieden kraanvogels

Kernteam i.o.m. projectgroep
Waterschap i.s.m. provincie

6

Aanpak en uitvoering hydrologische onderzoeken
(zie 8.2)

7

Uitwerken landgebruik bufferzones

8
9

In beeld brengen huidige situatie woningen en effecten eerdere peilopzet
Opstellen monitoringsprogramma

10

Onderzoek naar voorkomen van muggenoverlast

11
12

Opstellen communicatieparagraaf en -agenda
Markeren overgang verkenning naar planfase
(nieuwsbrief en informatieavond)

8.2

Staatsbosbeheer
Provincie i.o.m. LTO en
Staatsbosbeheer
Opdracht/regie provincie,
invulling Waterschap Vechtstromen i.o.m. projectgroep
LTO i.o.m. platform EDV en
provincie
Waterschap Vechtstromen
i.o.m. platform ASK
Opdracht/regie provincie,
invulling Waterschap Vechtstromen i.o.m. deskundigen
Kernteam
Kernteam
Kernteam

Aanzet aanpak en uitvoering hydrologische onderzoeken

De projectgroep zal opdracht geven aan een nader in te stellen werkgroep hydrologie voor het
uitwerken van een aanpak en het uitvoeren van de benodigde hydrologische onderzoeken. De
werkgroep zorgt voor inhoud (o.l.v. het Waterschap WS) en proces, c.q. communicatie (verantwoordelijkheid projectgroep, c.q. projectleider PL):
•

•

Plan van Aanpak (PL ism WS)
• Opstellen
• Planning, organisatie en budget vastleggen
Opstellen van een schetsmatige plankaart; welke maatregelen waar?
• Verzamelen informatie WS
• Plankaart maken met beschrijving per deelgebied en per maatregel WS
• Beschrijving zorgvuldig vastleggen (objecten, eisen, stakeholders) WS
• Communicatie over de maatregelen met eigenaren en gebruikers van omliggende
gronden en gebouwen op basis van de plankaart (PL ism WS)
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•
•

•

Ontwerp voor het uitvoeren van een nulmeting van de hydrologische situatie
• Rekening houden met monitoring van het effect van inrichtingsmaatregelen WS
Nader uitwerken van alle maatregelen, naar omvang en ligging en bepaling van effecten op
omliggende gronden en gebouwen WS
• Ontwerp / risicogericht, vooraf inschatten waar de grootste risico’s en onzekerheden
zitten b.v. qua kosten of effecten op de omgeving, en daar dan vervolgens op inzoomen.
• Pragmatische aanpak van effectbepalingen, waar nodig met aanvullende berekeningen
• Uitwerking van effecten per maatregel en een beoordeling van effecten van het totale
maatregelenpakket
• LCC van de maatregelen (life cycle cost, inrichting en beheer)
Presenteren van inrichtingsmaatregelen en effecten aan eigenaren en gebruikers van omliggende gronden en gebouwen (PL ism WS)
• Aangeven effecten van de maatregelen
• Aangeven toekomstige gebruiksmogelijkheden binnen de bufferzone en mitigerende
maatregelen ter plekke van bebouwing
• Bandbreedte van effecten aangeven en mogelijke aanvullende mitigerende maatregelen na uitvoering (hand-aan-de-kraan maatregelen)

8.3

Planning

Hieronder wordt een globale planning van de activiteiten weergegeven. Deze moet in overleg
met de betrokken partijen nader worden uitgewerkt. Er wordt nu uitgegaan van de periode
april-december 2016.

Activiteitenplanning,-,Planfase,Natura,2000,Engbertsdijksvenen
periode:,,1,apr,2016,-,31,dec,2016
,
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Activiteit
Formeren,projectgroep,,stuurgroep,en,kernteam
Uitlijnen,proces,in,relatie,tot,kritieke,pad,+,opstellen,kostenraming,eerste,periode,planfase
Opstellen,meetnet,en,uitvoering,van,nulmeting
Opstellen,uitvoeringsprogramma,interne,maatregelen
Onderzoek,foerageergebieden,kraanvogels
Aanpak,en,uitvoering,hydrologische,onderzoeken
Uitwerken,landgebruik,bufferzones
In,beeld,brengen,huidige,situatie,woningen,en,effecten,eerdere,peilopzet
Opstellen,monitoringsprogramma
Onderzoek,naar,voorkomen,van,muggenoverlast
Opstellen,communicatieparagraaf,en,-agenda
Markeren,overgang,verkenning,naar,planfase,(nieuwsbrief,en,informatieavond)
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9

Financiële randvoorwaarden

Provincie Overijssel staat garant voor budget binnen de wettelijke kaders gereserveerd voor de
uitvoering van het gebiedsproces Engbertsdijksvenen. De kosten voor het activiteitenprogramma in 2016 kunnen in overleg met de trekkers van de activiteiten nader worden uitgewerkt. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen bij de provincie.
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