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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

7 oktober 2008

dhr. T.J. de Kogel, telefoon 038 499 85 83

Vaststelling Natuurgebiedsplan Overijssel 2008.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 25 september 2008, kenmerk 2008/0134048.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
gelezen het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 25 september 2008, kenmerk 2008/0134048;
overwegende dat het Natuurgebiedsplan Overijssel het belangrijkste instrument is om de Ecologische Hoofdstructuur te kunnen realiseren;
dat op basis van het Natuurgebiedsplan grondeigenaren subsidies kunnen aanvragen voor agrarisch
en particulier natuurbeheer;

besluiten:
het Natuurgebiedsplan Overijssel op onderdelen aan te passen, waarvan de belangrijkste zijn:
• het wijzigen van de ruim begrensde beheersgebieden voor akkerbeheer en botanisch beheer tot
een concrete begrenzing;
• het opnemen van nieuw te ontwikkelen natuurgebieden in de gemeenten Enschede en Haaksbergen langs de Hagmolenbeek en bij het Buurserzand. Deze aanwijziging vloeit voort uit het
beleid van de ‘robuuste verbindingszones’;
• het wijzigingen van de begrenzing van nieuwe natuur vooral in de gemeente Dinkelland en aan
de oostkant van de Engbertsdijksvenen, maar ook op kleine schaal in de rest van de provincie;
• het wijzigen van een aantal ecologische verbindingszones.
Dit Natuurgebiedsplan is gebaseerd op de provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer en Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Het biedt grondeigenaren en pachters op basis van vrijwilligheid
de mogelijkheid om subsidies voor agrarisch en particulier natuur- en landschapsbeheer aan te
vragen bij de Dienst Regelingen.
Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie van het Provinciaal blad.
Gedeputeerde Staten voornoemd.

Mogelijkheid van inzien
U kunt het besluit inzien tijdens kantooruren van 8 oktober 2008 tot en met 19 november 2008 in
het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2 en bij de gemeenten.
Mogelijkheid van beroep
Belanghebbenden kunnen van 8 oktober 2008 tot 19 november 2008 beroep instellen tegen het
besluit bij de Rechtbank Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle,
telefoon 038 888 44 44.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d.
de gronden van het beroep.

ISSN 0920-0762

Verder moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft
worden overlegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien
omverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd.
Voorwaarde is dat er een beroepschrift is ingediend.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen en het opvragen van een exemplaar van het Provinciaal blad, kunt u zich
wenden tot dhr. T.J. de Kogel, eenheid Landbouw, Natuur en Landschap, telefoon 038 499 85 83.
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