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Informatie van de
projectgroep Dinkeldal
Met deze vierde nieuwsbrief
Natura 2000/KRW/PAS
Dinkeldal informeren wij u
over de activiteiten van de
afgelopen maanden. De
activiteiten worden uitgevoerd onder aansturing van
de projectgroep Dinkeldal.
De komende maanden worden de inrichtingsplannen
per kraal verder uitgewerkt
evenals de maatregelen
bestuursverklaring. Het
schetsontwerp voor het deel
grens-Ellermansbrug wordt
verder gedetailleerd.

Schrijf in uw agenda!
Donderdag 20 april
Inloopavond Losser
vrije inloop tussen
17.00—20.00 uur
Grandcafé Smit, Losser
Maandag 22 mei
Inloopavond Glane
start: 19.30 uur
Dorpshuis De Glaan, Glane

Kralenbenadering Ellermansbrug-Beverborgsbrug
Bij Natura 2000 gaat het onder andere om uitbreiding van de huidige oppervlakte stroomdalgraslanden. Inmiddels is duidelijk welke gebieden daarvoor het
meest geschikt zijn. In deze gebieden moet het beheer aangepast worden naar
extensief graslandbeheer. Het gaat om gebieden van voldoende omvang, die
goed te beheren zijn. Deze gebieden, kralen genoemd, zijn nu in beeld
gebracht. Gestart is om met de betreffende eigenaren die in een `kraal`
liggen, na te gaan welke mogelijkheden zij zien om in die
gebieden over te schakelen op een extensief beheer. Op basis van deze
gesprekken, waarbij de veldkennis van de eigenaren een belangrijke
informatiebron is, worden inrichtingsplannen gemaakt. Inmiddels is dit voor
twee kralen opgepakt.
Schetsontwerp Duitse grens-Ellermansbrug (Losser)
Voor het gebied Duitse grens - Ellermansbrug (Losser) is in afstemming met de
provincie, gemeente, het waterschap, Staatsbosbeheer en leden van de Dorpsraad Glane een concept schetsontwerp gemaakt. De Dinkel gaat (deels) weer
meanderen, er komt ruimte voor water, natuur en recreatief medegebruik. Met
direct belanghebbenden wordt nu over de plannen gesproken, voor zover zij
daar gevolgen van kunnen ondervinden. Na deze gesprekken en
informatieavonden wordt het concept schetsontwerp uitgewerkt naar een meer
gedetailleerd plan.
Grond
De rentmeesters van de provincie Overijssel overleggen met eigenaren met
grond binnen de kralen. Samen met de eigenaar wordt gekeken naar een
oplossing. Eerst wordt gekeken of een grondeigenaar zelf de maatregelen uit
wil voeren en de grond in eigendom houdt. Hiervoor ontvangt een eigenaar dan
een financiële vergoeding of compensatie in grond. Dit noemen we
zelfrealisatie.
Grond aankopen
Wanneer zelfrealisatie niet mogelijk is, kan de provincie de grond ook
aankopen. Afhankelijk van de keuze wordt door de rentmeester een bieding
gedaan. Deze bieding komt tot stand door een taxatie die is opgesteld door de
rentmeester. Inmiddels is de eerste hectare gekocht en volgt naar verwachting
op korte termijn de volgende.
Bieding
Wanneer een rentmeester een bieding doet, doet hij dit namens de provincie.
Bij een bieding houdt hij ook rekening met de wetgeving die van belang is. Zo
mag de provincie geen staatssteun geven. Als er staatssteun wordt gegeven,
moet een eigenaar dit achteraf terug betalen. Om dit te voorkomen kan de
provincie niet meer vergoeden dan de marktwaarde eventueel aangevuld met
de schadeloosstellingen.
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Ontstening
Het (gedeeltelijk en gefaseerd) weghalen van puin
uit de oevers van de Dinkel,
is een maatregel op grond
van Natura2000 en de
Kaderrichtlijn Water. De
maatregel moet bijdragen
aan een toename van erosie
(uitslijten oevers) en sedimentatie (zandafzetting).
Het is echter niet goed
bekend wat de effecten van
het weghalen van puin zijn
op het gedrag van de Dinkel. En hoewel er inventarisaties beschikbaar zijn, is
niet goed in beeld waar,
hoeveel en wat voor puin er
in de Dinkel ligt. Daarom
zijn er drie proeflocaties
gekozen op locaties van
Staatsbosbeheer, waar op
kleine schaal gestart wordt
met ontstenen. De locaties
zijn zo gekozen, dat
grondeigenaren daar geen
nadelige effecten van
kunnen ondervinden.
Deze proeven geven
informatie over hoe op een
verantwoorde manier op
meerdere locaties langs de
Dinkel puin verwijderd kan
worden. De planning is dat
de werkzaamheden op de
proeflocaties starten in het
najaar van 2017.
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Regelingen
De rentmeesters die door de provincie zijn ingehuurd, zijn ook gecertificeerd
taxateur. Dit houdt in dat ze zich houden aan de landelijk vastgestelde
certificeringsregels. Hierdoor wordt de kwaliteit van hun taxaties geborgd.
De rentmeesters kunnen informatie geven over de regelingen die er zijn
rondom, schadeafhandeling, aankoop en compensatie. Daarnaast kan een
eigenaar zelf een adviseur inschakelen. De provincie vergoedt deze kosten bij
het sluiten van een overeenkomst. Voorwaarde is wel dat het aantal bestede
uren in verhouding staat tot de gevoerde gesprekken en het uurtarief redelijk is.
Vragen, ideeën en opmerkingen
Voor vragen, ideeën en opmerkingen op het gebied van grond en over de
vergoeding van de inhuur van een adviseur, kunt u contact opnemen met de
grondregisseur van de provincie. Dit is Christel Op de Haar. Contact opnemen
kan via de mail, c.opdehaar@overijssel.nl of telefonisch, 06-52401501. Ook is
de vertrouwenspersoon Jan Ten Hove beschikbaar voor vragen en advies via de
mail, Jan.ten.hove@outlook.com of via de telefoon 06-1310311
Vrijwillige kavelruil
Naast het realiseren van de opgave voor Natura 2000/KRW loopt er ook een
vrijwillige kavelruil onder leiding van het CKO. Na de wenszittingen in 2017 is
het CKO nu in 3 werkgroepen bezig om samen met grondregisseur,
vertrouwenspersoon en rentmeesters te bekijken wat goede ruilmogelijkheden
zijn voor de eigenaren in het gehele gebied. De werkgroepen verwachten dat
concrete ruilplannen voorlopig nog niet voorgelegd kunnen worden aan de
eigenaren. Voor meer informatie over de voortgang kunt u contact opnemen
met projectleider Mariëlle Dekker (088-1833598 of
marielle.dekker@kadaster.nl)

Bezoek Gedeputeerde Hester Maij
Op 10 maart heeft gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel een
bezoek gebracht aan het gebied. De projectgroep Dinkeldal heeft haar
geïnformeerd over de voortgang van het project. Een groep van boeren rond
het Lutterzand hebben zich verenigd in de Lutterzand natuurboeren. Zij hebben
zich gepresenteerd en aangegeven dat ze bij willen dragen aan het beheer van
de natuur in het Dinkeldal.
Duitsland
Op 9 februari is in Glanerbrug een bijeenkomst geweest waarbij
vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse overheden en de projectgroep
Dinkeldal aanwezig waren. Doel van de bijeenkomst was om elkaar te vertellen
welke maatregelen aan beide zijden van de grens bij Gronau genomen zijn en
worden op het gebied van waterbeheer. Het werd duidelijk dat aan Duitse zijde
al redelijk veel gebieden ingezet kunnen worden voor hoogwater, maar dat dit
nog verder geoptimaliseerd kan worden. De komende jaren wordt hier verder
onderzoek naar gedaan. Afgesproken is dat de hydrologen aan beide zijden
van de grens samen de beschikbare data gaan analyseren, om uit te zoeken of
er de laatste jaren inderdaad meer water uit Duitsland naar Nederland komt.
Tot nu toe kan dat namelijk niet uit de cijfers gehaald worden, terwijl de
mensen uit het gebied wel dat idee hebben.
Bestuursverklaring Dinkeldal
De afgelopen jaren is de Dinkel langer en vaker
buiten de oevers gegaan. Afgesproken is om te zoeken naar maatregelen om
de wateroverlast weer terug te brengen op het niveau van het jaar 2000. Dit
zoals vastgelegd in de Bestuursverklaring in 2000.
Een aantal mogelijke maatregelen is inmiddels in beeld. Deze maatregelen zijn
gericht op het maken van ruimte voor water en aanpassingen in het beheer en
onderhoud van de Dinkel. Zo is inmiddels de instelling van het verdeelwerk bij
het Omleidingskanaal aangepast en wordt deze zomer de aangroei bij de
bruggen verwijderd, zodat er meer water doorheen kan.

Contactgegevens
Martha Buitenkamp,

Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om de Kramerswatergang te
optimaliseren, het profiel van de Dinkel aan te passen en extra berging te
realiseren. Dit zijn maatregelen voor de langere termijn. De bedoeling is om
deze zoveel mogelijk te combineren met de Natura 2000/KRW maatregelen.

m.buitenkamp@vechtstromen.
nl, 06-21578477

Dinkeldal
boeren

