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Nieuwsbrief Natura 2000
Natuurgebied de Weerribben
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in
de Weerribben grond bezit, grond gebruikt
of woont. Wij willen u graag informeren
over de voortgang van het Natura
2000-programma in de deelgebieden
Noordmanen en de Verbindingszone Rottige
Meenthe - Weerribben. De provincie, en
haar partners, hebben samen afspraken
gemaakt om de natuur in dit gebied te
herstellen en te versterken. Dit doen wij
om de bijzondere plant- en diersoorten te
behouden, maar ook om meer ruimte te
bieden aan economische activiteiten.

Natura 2000
Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als Natura
2000-gebied. Dankzij Natura 2000 kunnen
wij de komende jaren samen werken aan het
herstel van kwetsbare natuur én het realiseren
van nieuwe kansen voor de economie. Dat is
geen luxe, maar pure noodzaak. Bewoners,
belangenorganisaties en overheid hebben een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied van dieren en planten
te verbeteren, voor nu en in de toekomst.
Met maatwerk maken we de natuur weerbaar
tegen invloeden van buiten, waardoor weer
nieuwe economische kansen ontstaan.
Meer informatie hierover vindt u op:
www.overijssel.nl/wiedenweerribben

Voorwoord
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U woont en leeft in een bijzonder gebied. Dat hoeven wij u niet
te vertellen. Er ligt in dit gebied een grote opgave om de natuur
te versterken. Dat is goed voor de natuur, maar ook de landbouw
profiteert daarvan omdat er meer ontwikkelingsruimte beschikbaar komt. De opgave is met name gericht op het creëren van
een beter leefgebied voor moerasvogels en de zeldzame grote
vuurvlinder.

Deze opgave ligt niet bij ons alleen. Wij werken nauw samen met
onze partners Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO, waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten Steenwijkerland
en Zwartewaterland. Zij zijn in de verschillende werk- en adviesgroepen van het project vertegenwoordigd. Na de vaststelling
van het Natura 2000 beheerplan in mei dit jaar zijn wij gestart.
U ontving in mei de eerste nieuwsbrief en vervolgens hebben wij
op 9 en 11 oktober de inloopbijeenkomsten georganiseerd in
Muggenbeet en Ossenzijl.
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de opgaven waar we
voor staan, welke stappen we willen zetten en hoe u kunt meedenken over de plannen. Daarnaast verwijs ik naar onze website
waar alle informatie nog eens op een rij is gezet. En mocht u toch
nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Wijtze Landstra

projectleider Wieden Weerribben
provincie Overijssel

Geslaagde informatiebijeenkomsten
Om u goed te informeren en mee te nemen in de vorming van de plannen hebben wij op 9 en 11 oktober
twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. In Muggenbeet voor het deelgebied Noordmanen en in
Ossenzijl voor de Verbindingszone Rottige Meenthe - Weerribben.
Meer begrip
Beide avonden waren goed bezocht. Veel vragen hadden betrekking op de begrenzing van de natuurgebieden, op welke wijze u
uw persoonlijke belang kenbaar kan maken en of er rekening gehouden wordt met mogelijke ‘vernatting’ als gevolg van toekomstige maatregelen. Er was tijdens de bijeenkomsten ook gelegenheid
tussen bewoners om met elkaar in gesprek te gaan, wat weer kansen biedt voor meer onderling begrip. Begin volgend jaar volgen er
weer nieuwe informatiebijeenkomsten, waarvoor wij u weer zullen
uitnodigen.

De gebiedsopgave
Noordmanen:
• Uitbreiding leefgebied en verbindingszone voor grote
vuurvlinder: 76 ha
• Ontwikkelen blauwgrasland op voormalig landbouwgrond:
28 ha
• Uitbreiding leefgebied moerasvogels: 22 ha
• Uitbreiding leefgebied porseleinhoen: 21 ha
• Uitbreiding leefgebied grote karekiet: 1 – 5 ha
• Graven nieuwe petgaten: ca. 14 ha
Tijdens de bijeenkomsten heeft Frank van Belle van de provincie
verteld over de achtergrond van de planvorming. Ook heeft hij toegelicht voor welke planten en dieren we een goede leefomgeving
moeten maken (zie kader). Froukje Oostra, ook van de provincie,
heeft vervolgens verteld op welke wijze de plannen vorm gaan krijgen en hoe u betrokken wordt. We willen de lokale kennis van de
gebieden benutten (o.a. door meedenksessies). In februari zal een
eerste notitie van de planvorming ter inzage komen en daarvoor
organiseren wij een informatieavond. Daarnaast worden met belanghebbenden persoonlijke gesprekken gevoerd om zo de zorgen
en belangen in beeld te krijgen.

Het totale gebied is 295 ha groot, de opgave is 199 ha. Niet
alle gronden zijn nodig voor de natuurmaatregelen.
Verbindingszone Rottige Meenthe - Weerribben:
• Uitbreiding leefgebied en verbindingszone voor grote
vuurvlinder: 30 ha
• Uitbreiding leefgebied moerasvogels: 22 ha
• Uitbreiding leefgebied porseleinhoen: 6 ha
Het totale gebied is 58 hectare. Door overlapping van de
leefgebieden is de opgave even groot.

Lokale kennis benutten
Tijdens de informatiebijeenkomsten is gevraagd om mee te denken bij het ontwerp van de inrichting van de beide gebieden. Voor beide gebieden hebben zich een tiental mensen opgegeven. De achtergrond van de mensen verschilt: agrariër, rietsnijder, inwoner, natuurliefhebber, grondeigenaar en ondernemer. Ook de kennis van het gebied verschilt; er zit zowel kennis van het heden als kennis van het
verleden aan tafel. Ons idee is dat we met deze verschillende belangen en interesses voldoende input krijgen om tot breed gedragen
ontwerpen te komen. Het is echter een illusie om te denken dat we iedereen tevreden kunnen stellen. Wij trachten wel zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende belangen. De eerste meedenksessies vonden eind november plaats. Ook hier zijn zorgen
geuit over de gevolgen van de toekomstige inrichting. Zorgpunten zijn: de vernatting van percelen, mogelijke overlast van muggen en
overstekende dieren op een drukke weg. Wij zijn gevraagd om de inrichting verder uit te werken zodat de mogelijkheden duidelijker
worden. In maart organiseren wij een tweede meedenksessie.
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Hoe gaat het verder?
In augustus is gestart met de planuitwerking voor beide deelgebieden. Wat houdt dat in? Voor de nieuw in
te richten natuurgebieden wordt er een Milieueffectrapport (MER), een Inrichtingsplan en een Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Het Inrichtingsplan geeft aan welke natuurherstellende maatregelen waar
gaan plaatsvinden. Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan. Hierin leggen wij bijvoorbeeld de
wijzigingen van de functie of het gebruik van de gronden vast.
bijlage/kaart

Eén van de eerste activiteiten is meten en onderzoeken. Sommige grondeigenaren hebben hier al mee te
maken gehad; aan hen is toestemming gevraagd voor
het plaatsen van peilbuizen voor een hydrologisch
onderzoek. Dit zal een goed beeld geven van de lokale
grondwaterstanden en de ondergrondse bewegingen
van het water. Later volgen er andere onderzoeken.

Weerribben

Deelgebied "verbindingszone"

aanduidingen

projectgrens

deelgebied verbindingszone Weerribben – Rottige Meenthe

Eerste versies
Ook zijn enkele grondeigenaren in of direct naast de
in te richten gebieden bezocht voor een persoonlijke
kennismaking. De komende maanden zullen we werken
aan het ontwerp voor de inrichting, daarvoor gebruiken
we ook de uitkomsten van de meedenksessies (zie het
artikel: Lokale kennis benutten). Dit ontwerp vormt de
basis voor het Inrichtingsplan. Op basis van de eerste
versie van dit Inrichtingsplan zal een voorontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) gemaakt worden. Deze zullen wij na de zomer van 2018 vrijgeven voor inspraak.
Beleidsinformatie, september 2017, nr. 170378_2
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De verschillende onderzoeken zullen eind 2018
afgerond zijn. Met die onderzoeksresultaten, en de
inspraakreacties, kunnen we het inrichtingsplan en het
PIP verbeteren. Voor de zomer van 2019 denken we de
verbeterde versie opnieuw ter inzage te leggen.

Weerribben

Deelgebied "Noordmanen"

aanduidingen

projectgrens
deelgebied Noordmanen-totaal

MER: Meer inzicht in milieueffecten
De onderbouwing van de noodzakelijke
bestemmingswijziging wordt opgenomen in
het milieueffectrapport. In het rapport worden
de verschillende milieueffecten beoordeeld en
afgewogen. Voordat dit rapport wordt opgesteld maken we een notitie Reikwijdte en Detail
(NRD). Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase
voor de MER’ en beschrijft op welke wijze (de
reikwijdte) het uiteindelijke Milieueffectrapport
opgesteld gaat worden. De NRD wordt begin
2018 ter inzage gelegd. Eind januari of begin
februari publiceren wij in de plaatselijke krant
waar en wanneer de notitie is in te zien. Dit is
de eerste officiële procedure-stap in de planuitwerking voor de Weerribben.
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Even voorstellen…
U heeft ze op één van de informatiebijeenkomsten al de
hand kunnen schudden, maar wellicht zijn de namen u ontschoten. In de werkgroep voor de Weerribben zitten namens
ons én de partners de volgende personen:

Agenda

Provincie Overijssel
Froukje Oostra
Frank van Belle

• November – december 2017
- Meedenksessies De Wieden en Weerribben

Staatsbosbeheer
Jeroen Bredenbeek
Geert Kooijman
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Inez Hamel
Zwannie Visser
Gemeente Steenwijkerland
René Binnenmars
LTO-Noord
Arjan Kroes

• Oktober 2017 – oktober 2018
- Onderzoeken uitvoeren

• Februari – maart 2018
- Informatiebijeenkomst in De Wieden en Weerribben
- Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage
• Maart – april 2018
- Meedenksessies De Wieden en Weerribben (2de ronde)
• September – oktober 2018
- Informatiebijeenkomsten in De Wieden en Weerribben
- Milieueffectrapport (MER) ter inzage
- Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan ter inzage
- Voorontwerp Inrichtingsplan ter inzage
De data zijn onder voorbehoud. De volgende nieuwsbrief zal in
maart of april 2018 verschijnen.

Zij worden bijgestaan door Arcadis. Dit adviesbureau voert
de onderzoeken uit en stelt de plannen op.

Nieuwsbrief per mail ontvangen
In 2018 zullen wij de nieuwsbrieven ook per e-mail verzenden. Wilt u in de toekomst uw nieuwsbrieven ook per e-mail
ontvangen? Stuur dan uw naam en adres naar
wieden.weerribben@overijssel.nl, onder vermelding van
‘digitale nieuwsbrief’. De volgende nieuwsbrief zal in maart
of april 2018 verschijnen.

Colofon
Meer informatie vindt u op
www.overijssel.nl/natura2000 en
www.overijssel.nl/wiedenweerribben
Contact
wieden.weerribben@overijssel.nl

Samen Werkt Beter

2017-910

