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Informatie van de
projectgroep Dinkeldal
Met deze nieuwsbrief Natura
2000/KRW/PAS Dinkeldal
informeren wij u over de
stand van zaken van het
project. De activiteiten worden uitgevoerd onder aansturing van de projectgroep
Dinkeldal. De komende
maanden wordt het inrichtingsplan voor het gebied
grens-Ellermansbrug uitgewerkt. Uiteindelijk gaat hiervoor een formele planologische procedure lopen: het
provinciaal inpassingsplan.
Ook voor het deel Ellermansbrug-Beverborgbrug wordt
gewerkt aan inrichtingsplannen. Daarbij gaat het om
maatregelen voor Natura
2000, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Bestuursverklaring. In een aantal
gebieden is gestart met een
vrijwillige kavelruil.
Informatieavond
Maandagavond
30 oktober 2017
Start: 19.30 uur
Locatie: De Vereeniging,
De Lutte
De informatieavond is voor
alle geïnteresseerden, maar
staat vooral in het teken van
het gebied EllersmansbrugBeverborgsbrug. Grondeigenaren uit dit deelgebied
krijgen een uitnodiging.
Inwoners van Glane en
Losser die geïnteresseerd
zijn in het deel grensEllermansbrug worden op
een ander moment geïnformeerd over dit deelgebied.
De datum hiervoor is nog
niet bekend.

Kralenbenadering Ellermansbrug-Beverborgsbrug
Voor het gebied vanaf de Ellermansbrug tot aan de Beverborgsbrug is in beeld
gebracht waar de Natura 2000-doelen op het gebied van stroomdalgraslanden
en beek begeleidende bossen het beste gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor zijn inrichtingsmaatregelen nodig en moet het beheer worden aangepast.
In een aantal deelgebieden (kralen) is veldonderzoek naar bodem en flora uitgevoerd. Tegelijkertijd is met de betreffende eigenaren besproken welke mogelijkheden zij zien om over te schakelen op aangepast beheer. Op basis van
deze gesprekken, waarbij de veldkennis van de eigenaren een belangrijke
informatiebron is, worden nu inrichtingsplannen gemaakt. Daarbij worden ook
maatregelen meegenomen die nodig zijn voor het terugdringen van wateroverlast en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor de KRW gaat het onder
andere om het versterken van leefgebieden voor dieren (o.a. vissen) en
waterplanten. Dit kan door het maken van laagtes en het opnieuw aansluiten
van oude meanders. Ook Staatsbosbeheer is als eigenaar van bestaande
natuurgebieden begonnen met het in beeld brengen van mogelijkheden om de
stroomdalgraslanden verder te ontwikkelen. Waar relevant, wordt samen opgetrokken met het Dinkeldalproject.
Schetsontwerp Duitse grens-Ellermansbrug (Losser)
Voor het gebied Duitse grens - Ellermansbrug (Losser) is samen met de provincie, gemeente, het waterschap, Staatsbosbeheer en in afstemming met de leden van Dorpsraad Glane een concept schetsontwerp gemaakt. De Dinkel gaat
(deels) weer meanderen en er komt ruimte voor water, natuur en recreatief
medegebruik. Voor inwoners van Glane en Losser zijn op 21 april en 22 mei
twee inloopbijeenkomsten georganiseerd.
Deze bijeenkomsten hebben veel informatie opgeleverd over wat de aanwezige
bewoners van de plannen vinden. Met het doortrekken van het LAGA-fietspad
vanaf de Zoekerbrug langs de rand van het industrieterrein kan een doorgaande recreatieve fietsverbinding worden gerealiseerd. Vanuit de bewoners zijn
kanttekeningen geplaatst bij dit fietspad vanwege mogelijke overlast en
afname van privacy. Er wordt nu gekeken hoe door een inpassing deze
mogelijke hinder zoveel mogelijk kan worden voorkomen.
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Ontstening
Het (gedeeltelijk en gefaseerd) weghalen van puin
uit de oevers van de Dinkel,
is een maatregel op grond
van Natura 2000 en de
KRW. De maatregel moet
bijdragen aan de verbetering
van de Dinkel door meer
ruimte te bieden voor het
uitslijten van oevers en
zandafzetting. Het is echter
niet goed bekend wat de
effecten zijn van het weghalen van puin op 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 grond van Staatsbosbeheer, waar op kleine schaal
gestart wordt met ontstenen. De locaties zijn zo
gekozen, dat grondeigenaren daar geen nadelige
effecten van kunnen ondervinden. De resultaten van
deze proeven worden
gebruikt om te bepalen hoe
de opgave over het weghalen van puin het beste
ingevuld kan worden. De
werkzaamheden op de
proeflocaties starten in het
najaar van 2017.
Vrijwillige kavelruil
Naast het realiseren van de
opgave voor Natura 2000/
KRW is er een vrijwillige kavelruil onder leiding van het
CKO (Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel). Het CKO is
bezig om voor een aantal
deelgebieden (kralen) ruilplannen op te zetten. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
projectleider Mariëlle Dekker
(088-1833598 of
marielle.dekker@kadaster.nl,
info@cko.nl).

Contactgegevens

Het voorstel om de Dinkel te laten hermeanderen, heeft er toe geleid dat een
aantal inwoners van Glane een alternatief plan voor de loop van de te verleggen
Dinkel heeft gemaakt. Dit voorstel en de aansluiting op de tuinen van Glane
worden nu verder bekeken.
Op basis van het schetsontwerp en de ingebrachte reacties wordt gewerkt aan
een gedetailleerd plan; het inrichtingsplan. Hiervoor zullen opnieuw informatiebijeenkomsten worden gehouden. Zodra het inrichtingsplan klaar is, starten we
met de ruimtelijke vertaling: het maken van een voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dat is een formele procedure, waar ook de mogelijkheid
voor bezwaar wordt geboden.
Grond
De grondregisseur van de provincie Overijssel en twee rentmeesters zijn actief
in het gebied om te overleggen met eigenaren binnen de kralen. Gezamenlijk
wordt gekeken welke opgaven er liggen en welke mogelijkheden er zijn deze te
realiseren. Er zijn verschillende opties zoals zelfrealisatie, grond verkopen of
grondruiling. Inmiddels is een aantal hectares grond gekocht. Er zijn
gesprekken met eigenaren die de grond in bezit willen houden en de maatregelen zelf willen uitvoeren.
De rentmeesters zijn goed op de hoogte van de regelingen, ook voor het in bezit houden van de grond, het zelf uitvoeren van de maatregelen en de verkoop
van de grond. Eén van die regelingen is het (onder voorwaarden) inschakelen
van een adviseur door de grondeigenaar op kosten van de provincie. Verder is
de provincie actief om in en buiten het gebied gronden te verwerven die kunnen
dienen als compensatie.
Voor vragen, ideeën en opmerkingen op het gebied van grond, kunt u contact
opnemen met de grondregisseur van de provincie. Dit is Christel Op de Haar,
mail: c.opdehaar@overijssel.nl en telefoon 06-52401501. Ook de vertrouwenspersoon Jan ten Hove is beschikbaar voor vragen via jan.ten.hove@outlook.com
of 06-13103111.
Bestuursverklaring Dinkeldal
De afgelopen jaren is de Dinkel langer en vaker buiten de oevers getreden.
Afgesproken is om te zoeken naar maatregelen om de wateroverlast terug te
brengen op het niveau van het jaar 2000. Deze maatregelen zijn gericht op het
maken van ruimte voor water en aanpassingen in het beheer en onderhoud van
de Dinkel.
Inmiddels is de instelling van het verdeelwerk bij het Omleidingskanaal aangepast, zodat er in tijden van veel water, sneller water afgevoerd kan worden. In
september 2017 is gestart met het opheffen van vernauwingen bij 12 bruggen.
Verder wordt gekeken naar de inzet van de zandwinning Oelemars als waterberging en het optimaliseren van de Kramerswatergang met nieuwe stuwen.
Het waterschap kijkt ook naar andere mogelijke oplossingen. Uitgangspunt is
dat zij gecombineerd worden met de Natura 2000/KRW-maatregelen.

Martha Buitenkamp
m.buitenkamp@vechtstromen.nl
06-21578477
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