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Natura 2000
De

Staatssecretaris

van

Economische

Zaken heeft 160 Natura 2000-gebieden
aangewezen in Nederland, vanwege de
bijzondere natuurwaarden. Daarmee is
Nederland verplicht om de huidige natuurwaarden te behouden of te ontwikkelen. Na de aanwijzing stelt het bevoegd
gezag (provincie of ministerie) een beheerplan vast. Hierin staan onder andere
de maatregelen beschreven die nodig zijn
om de beoogde doelen te halen.
In Overijssel liggen 24 Natura 2000gebieden. Uiterwaarden Zwarte Water en
Vecht is één van deze gebieden.

Uiterwaarden Zwarte Water
en Vecht
Het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en

Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en
recreëren. Gebieden met veel natuurwaarden zijn opgenomen in de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en in het bijzonder te vinden in
de Natura 2000-gebieden. In en nabij het Natura 2000-gebied
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt een opgave om de natuur
te herstellen en versterken en zo tevens economische ontwikkelingsruimte in Overijssel te creëren.

Vecht ligt in de gemeenten Zwolle en

Afronding ontwerp-inrichtingsplan nabij

Zwartewaterland. De Uiterwaarden Zwar-

Na een intensief proces van individuele gesprekken met ruim 30 grondeigenaren, verschillende veldbezoeken en waar nodig nader onderzoek, bevinden we ons nu in de
fase waarin alle feiten worden omgezet in een advies. Daarbij wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de wensen van de belanghebbenden. In deze nieuwsbrief
staan we stil bij de totstandkoming van het concept ontwerp inrichtingsplan, de terugkoppeling over dit voorstel, de reactiemogelijkheden en het vervolgproces.

te

Water

en

Vecht

betreffen

het

geheel aan uiterwaarden ten noorden van
Zwolle waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water tot aan het
Zwarte Meer.
De

Vecht

is

een

regenrivier

die

in

Duitsland ontspringt. Het gedeelte van de
Vecht, dat in dit gebied is opgenomen,
kronkelt sterk door het landschap. Een
deel van de uiterwaarden loopt soms tot
laat in het voorjaar onregelmatig over. De
uiterwaarden

bestaan

uit

buitendijkse

graslanden, waarin strengen, kolken, rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen.
Bijzonder in het gebied zijn de Glanshaverhooilanden en de Grote Vossenstaarthooilanden met onder andere de unieke
Kievitsbloem

als

vlaggendrager.

diersoorten,

waaronder

de

schuwe Kwartelkoning, de Roerdomp en
Zwarte Stern (die als luchtacrobaat mooi
is om te volgen).
Het

Natura

2000-gebied

Uiterwaarden

Zwarte Water en Vecht herbergt veel Kievitsbloemgraslanden. Daarnaast komen in
het gebied hardhoutooibosjes voor van
het type Abelen-Iepenbos. Ook komen
overblijfsels van blauwgraslanden voor.
==========================
Aanmelden voor de nieuwsbrief? Dat
kan via: uiterwaardenzwartewatervecht@
overijssel.nl.

In september en oktober hebben de partners in het gebied, zoals de gemeenten Zwartewaterland, Zwolle, LTO Noord, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, waterschap Drents Overijsselse Delta en bestuurlijk trekker provincie Overijssel,
het plan met elkaar besproken. Eind oktober bespreken de bestuurders van deze partnerorganisaties het. Dit voorstel bespreken we vervolgens in november met de grondeigenaren, zodat het ontwerp inrichtingsplan begin 2017 kan worden vastgesteld.

Naast

flora is het gebied ook belangrijk voor
bijzondere

Deze zomer heeft Royal Haskoning DHV het concept ontwerp inrichtingsplan afgerond.
De maatregelen uit de PAS-gebiedsanalyse zijn in dit plan in detail uitgewerkt. Bovendien heeft afstemming plaatsgevonden met andere programma’s, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Ook zijn de potenties voor de natuurdoelen nader onderzocht.

Planning

Uit te voeren activiteiten

Oktober 2016

Bespreken concept ontwerp-inrichtingsplan met partners Ontwikkelopgave Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.
Informatiebijeenkomst

November 2016
December 2016

Aanvullend onderzoek mogelijke locaties voor hardhoutooibos
toetsen op waterveiligheid

Januari 2017

Afronding en mogelijke reacties concept ontwerp-inrichtingsplan

Februari 2017

Definitief inrichtingsplan

Maart 2017

Inrichtingsplan verwerken in een provinciaal inpassingsplan

April 2017

Vaststelling provinciaal inpassingsplan en ter inzage legging

Doorlopend

Grondverwerving en particulier natuurbeheer

Waarom een ontwerp-inrichtingsplan?
In de PAS-gebiedsanalyse en het beheerplan zijn de natuurdoelen en de benodigde herstelmaatregelen opgenomen. In het ontwerp-inrichtingsplan zijn de maatregelen verder
uitgewerkt en is gezocht naar de meest slimme aanpak om de maatregelen efficiënt uit
te kunnen voeren. Zo benoemen we wat gerealiseerd moet worden voor de inrichting en
het beheer van de natuur. Eventuele aanvullende wensen en meekoppelkansen worden
niet opgenomen in het inrichtingsplan. Als uit het gebiedsproces is gebleken dat gronden
beschikbaar zijn voor de uitvoering van de maatregelen, bijvoorbeeld door grondverwerving of afspraken met grondeigenaren, dan kunnen deze maatregelen op basis van het
inrichtingsplan worden uitgevoerd. Door deze scherpe afbakening is het mogelijk om de
maatregelen efficiënt uit te voeren met zo min mogelijk tijdsverlies. Het ontwerp inrichtingsplan vormt dan ook de basis voor het benodigde traject van bestemmingswijziging
dat aan de uitvoering vooraf gaat.

Uw bijdrage aan het concept ontwerp-inrichtingsplan
Vertrouwenspersoon Klaas van der Wal heeft met de grondeigenaren uit het uitwerkingsgebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht gesproken. Tijdens deze keukentafelgesprekken heeft hij het gebiedsproces en de opgave in de Uiterwaarden Zwarte Water en
Vecht toegelicht (wat moet er gebeuren). Ook zijn de (ontwikkelings)wensen van de
grondeigenaar verkend. Vervolgens heeft Herbert Thuinte van Royal Haskoning DHV
samen met de grondeigenaren en een klein groepje deskundigen de opgave in het veld
uitgewerkt. De resultaten van de keukentafelgesprekken en de veldbezoeken hebben in
bijgedragen aan het concept ontwerp inrichtingsplan. Eind oktober bespreken de bestuurders van de partnerorganisaties in het gebied het concept ontwerp inrichtingsplan.

Bijeenkomst Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
Op woensdag 16 november 2016 vindt een inloopbijeenkomst plaats voor belanghebbenden en belangstellenden. Tijdens de inloopbijeenkomst informeren wij de bezoekers over
het concept ontwerp-inrichtingsplan en leggen we uit hoe zij het beste een reactie in
kunnen dienen als daar behoefte aan is. Er zijn voldoende inkijkexemplaren aanwezig
van het concept ontwerp inrichtingsplan om het plan in te kunnen zien en een aantal
keren wordt het plan op hoofdlijnen gepresenteerd.
Voor grondeigenaren in het uitwerkingsgebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is
het mogelijk om een individueel gesprek aan te vragen van een half uur tijdens de informatiebijeenkomst. De maatregelen worden toegelicht en we staan zeker ook stil bij wat
dit voor u betekent. Na afloop ontvangt u het concept ontwerp inrichtingsplan en de
kaarten die relevant zijn voor uw situatie. Mocht er na afloop behoefte zijn aan meer
informatie, dan kan alsnog een afspraak worden ingepland.
Datum: 16 november 2016
Tijd:
15.00 – 21.00 uur
Locatie: Hotel Zw arte W ater, De Vlakte 20, 8064 P C Zw artsluis
Na 16 november 2016 kunt u het ontwerp inrichtingsplan inzien via:
www.overijssel.nl/uiterwaardenzwartewatervecht.
Grondeigenaren kunnen zich melden voor een afspraak via:
M.vd.Lei-Sluiter@overijssel.nl, 038 499 83 72.
Na vaststelling van het ontwerp inrichtingsplan volgt een formele inspraakperiode.

Particuliere natuurrealisatie
Tijdens de keukentafelgesprekken hebben verschillende grondeigenaren aangegeven dat
ze de grond in eigendom willen houden en de natuur zelf willen ontwikkelen en beheren.
Inmiddels hebben de eerste gesprekken met de rentmeester plaatsgevonden en zijn
waar mogelijk afspraken gemaakt over de inrichting en de financiële vergoeding voor de
particuliere natuurrealisatie. Zodra het ontwerp-inrichtingsplan is vastgesteld, worden de
contracten opgesteld en kunnen deze grondeigenaren aan de slag.

Schadeloosstelling en
grondverwerving
De herstelmaatregelen in de Natura
2000-gebieden richten zich hoofdzakelijk op het aanpassen van de waterhuishouding en/of het tegengaan van bemestingseffecten. Vaak worden eisen
gesteld aan het beheer, zoals stoppen
met bemesting, maaien na half juni en
geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Hierdoor worden deze
gronden minder of soms zelfs ongeschikt voor de reguliere landbouw. Eigenaren met grond in een Uitwerkingsgebied Natura 2000 stellen we schadeloos voor eventuele schade aan grond
én gebouwen. Deze schadeloosstelling
is maatwerk en voor iedereen anders.
Waar mogelijk compenseren we zoveel
mogelijk met vervangende grond.
Soms is het mogelijk als eigenaar natuurdoelen te realiseren in de vorm van
landbouw met beperking. In de meeste
gevallen gaat het om de volgende mogelijkheden:
- Particuliere realisatie met functiewijziging > u ontvangt een compensatie
voor de waardedaling en vergoeding
voor inrichting en jaarlijks beheer.
- Ruilen van gronden > ook bedoeld
voor versterking van de landbouwstructuur.
- Verkoop van gronden > provincie
Overijssel koopt uw gronden binnen het
Uitwerkingsgebied. Bij voorkeur doen
we dat in overleg met u, maar in het
uiterste geval bestaat de mogelijkheid
voor wettelijke onteigening.
Als een agrarisch bedrijf aanzienlijk
wordt geraakt door de maatregelen is
algehele verwerving of bedrijfsverplaatsing mogelijk. Er is hierbij altijd sprake
van maatwerk. Meestal wordt pas een
definitieve keuze gemaakt als bekend is
hoe groot de effecten van de maatregelen zijn en daarmee de bruikbaarheid
van de percelen.
Het is duidelijk dat verwerving van voldoende (ruil)grond een belangrijke oplossing voor de problemen is. Provincie
Overijssel heeft budget gereserveerd
om gronden tegen marktwaarde te verwerven.
====================
Meer informatie?
Kijk op: www.overijssel.nl/
uiterwaardenzwartewatervecht.
Of neem contact op met:
Projectleider Vincent Klijnsma,
06 10 80 21 99,
vg.klijnsma@overijssel.nl.
Vragen over grond? Neem contact op
met: grondregisseur Herman Arentsen,
038 499 8634,
hj.arentsen@overijssel.nl.

