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Opgeleverd voor besluitvorming GS d.d. 23 april 2019

Producten:
- Inrichtingsplan voor de deelgebieden:

• Hazelbekke
• Mosbeek
• Springendalse Beek
• Brunninkhuizerbeek
• Braamberg/Tutenberg
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Inrichtingsplan

Totstandkoming inrichtingsplan

- Fieldlab als onafhankelijk inhoudelijk specialistenteam
-  M.b.v. werksessies zijn inhoudelijke specialisten aangehaakt 

- Hoe is ‘het gebied’ betrokken geweest en nog betrokken?
• Specialist namens gebied bij werksessies
• Keukentafelgesprekken met grondeigenaren 
• Informatiebijeenkomst met betrokken grondeigenaren (8 

april jl.)
• Inloopbijeenkomst voor alle belangstellenden (gepland op 

d.d. 12 juni 2019)

- Doel maatregelen: Behoud en instandhouding van de 
aangewezen habitattypen
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Inrichtingsplan

Inhoud inrichtingsplan
- Beschrijving inrichtingsmaatregelen voor de 6 deelgebieden, 

waarvan 3 deelgebieden in de gemeente Dinkelland:
• Hazelbekke
• Springendalse Beek
• Roezebeek

• Interne maatregelen –> Terreinbeherende organisaties (TBO’s). 
 Interne maatregelen (o.a. boskap) staan niet in dit IP(!);

• Externe maatregelen -> gebiedsproces LTO Noord
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Inrichtingsplan

Externe maatregelen

- Maatregelen t.b.v. de knelpunten:
• Verdroging (hydrologisch herstel)

• Maatregelen: o.a. Beekbodemverhoging, inrichting 
bergingsgebieden, verwijderen drainage en sloten etc.

• Vermesting (Beperken uitspoeling meststoffen)
• Maatregelen: o.a. stopzetting bemesting, beperken 

bemesting, verbod op akkerbouw, intensiveren intern 
beheer(!)

• Verzuring (veelal gevolg van verdroging)
• Maatregelen: Zie maatregelen hierboven. Aanvullend: 

kleine delen plaggen
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Maatregelenkaart Hazelbekke
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Maatregelenkaart Springendalse Beek
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Deelgebied Roezebeek

• Maatregelen Roezebeek bevinden zich nog in de onderzoeksfase. 
• Maatregelen worden verwerkt in het inrichtingsplan van 1 oktober 

2019 en Ontwerp PIP
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Voorontwerp (VO) PIP

Totstandkoming VO PIP

- Wordt opgesteld in opdracht- en onder regie van Provincie Overijssel

- Formele informatiemomenten: Commissie en horen raad

- Informatieavond Inrichtingsplan en Voorontwerp PIP in gebied: 
Woensdag 12 juni 2019

- www.overijssel.nl/Natura2000Procedures
• Actuele stand van zaken besluitvorming (dashboard)
• Besluitvorming en inspraak

http://www.overijssel.nl/Natura2000Procedures
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Grondverwerving

Grondbehoefte



Grondverwerving

Stand van zaken

- Formele start grondverwerving: GS-besluit van 23 april 2019
- NB: Grondverwervingsspoor loopt al ‘passief’ vanaf start Beheerplan in 

2015
- Met alle betrokken eigenaren (Mosbeek, Hazelbekke en Springendalse 

Beek) een keukentafelgesprek gehouden (Fieldlab-grondeigenaar): 23 
eigenaren.

- Gesprekken met de rentmeester lopen tot dusver goed en constructief
- Er is met een aantal eigenaren een akkoord bereikt over grondverwerving
- Met 2 grondeigenaren wordt momenteel onderhandeld over 

bedrijfsverplaatsing
- Overige gesprekken worden de komende periode ingepland

- Ruilplan
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Vervolg: Afronding planuitwerkingsfase

Periode: tussen 23 april 2019 en 1 oktober 2019

- Ter inzage legging Inrichtingsplan, VO PIP en verwervingsplan

- Opstellen Ontwerp PIP en Nota van Antwoord

- Opstellen stukken voor het opleverdossier

- Opstellen Eigenarendossiers (basis voor grondverwervingsspoor)



Vervolg

Aandachtspunten (cruciaal) opleverdossier

- Beheer en Onderhoudsnotitie
- Basis voor Beheer en Onderhoudsplan realisatiefase
- Randvoorwaarden waar beheer en onderhoud moet voldoen
- Onderdeel bedrijfsvoering eigenaren(?) O.a. zelfrealisatie 

grondeigenaren

- Monitoringsplan
- Inzichtelijk maken van effecten van de maatregelen
- Wat gebeurt er als doelen niet worden behaald?

- Uitvoeringsstrategie
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Vragen?
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