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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, zoals
vastgelegd in de Bestuursverklaring.
Een aantal mogelijke maatregelen is inmiddels in
beeld. Deze zijn gericht op
het maken van ruimte voor
water en aanpassingen in
het beheer en onderhoud
van de Dinkel. Uit de eerste
berekeningen blijkt dat een
combinatie van maatregelen een behoorlijke bijdrage
kan leveren aan het voorkomen van extra wateroverlast. De bedoeling is
deze maatregelen zoveel
mogelijk te combineren met
de Natura 2000/KRW maatregelen.
Op enkele locaties heeft het
waterschap de afgelopen
maanden de Dinkel opgeschoond. Ook dit draagt bij
aan het terugdringen van
de wateroverlast.

Informatie van de projectgroep Dinkeldal
Met deze derde nieuwsbrief Natura 2000/PAS/KRW Dinkeldal informeren wij u
over de activiteiten van de afgelopen maanden. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder aansturing van de projectgroep Dinkeldal. Gewerkt is aan inrichtingsplannen en er is onderzoek gedaan naar de maatregel ontstenen. Ook
zijn de meeste grondeigenaren nog een keer bezocht door de vertrouwenspersoon
De komende maanden worden de inrichtingsplannen samen met de eigenaren
verder uitgewerkt. Ook wordt gewerkt aan concrete afspraken met eigenaren
over de realisatie van de plannen en wat daarvoor nodig is. Begin 2017 wordt
een derde informatieavond georganiseerd in het gebied.

Grond
Vertrouwenspersoon Jan ten Hove heeft met een groot aantal eigenaren een
tweede gesprek gehad over de kansenkaart. Daarnaast zijn de wensen, voor
vrijwillige kavelruil en compensatie van grond voor grondeigenaren in de ontwikkelopgave, in kaart gebracht. De algemene indruk is dat mensen, onder
voorwaarden, willen meewerken en ook kansen zien voor de versterking van
hun bedrijf. Het belangrijkste punt is de beschikbaarheid van voldoende en
gunstig gelegen ruil- en compensatie grond.
Concrete afspraken
De uitkomsten zijn overgedragen aan de grondregisseur van de provincie
Overijssel. Zij is nu met de rentmeesters aan de slag om met eigenaren tot
concrete afspraken te komen. De rentmeesters zijn goed op de hoogte van alle
regelingen en afspraken die er zijn rondom compensatie, taxaties en schade
afhandeling. Daarnaast kunnen eigenaren (onder gebruikelijke voorwaarden)
op kosten van de provincie zelf een adviseur inschakelen. Voor vragen over
deze en andere regelingen kunt u contact opnemen met Christel Op de Haar,
telefoon 038 499 73 65 of mail C.OpdeHaar@overijssel.nl
Gebied Duitse grens—Ellermansbrug
Ria Broeze,
Waterschap Vechtstromen
Grondeigenaren in het gebied Zuid (Duitse grensEllermansbrug) zijn in de tweede gespreksronde niet bezocht; zij worden uiterlijk in december geïnformeerd over de inrichtingsschetsen voor dit gebied. Jan
ten Hove blijft als vertrouwenspersoon beschikbaar voor alle
grondeigenaren.

Vrijwillige kavelruil
De ruil- en compensatiewensen en (niet-vertrouwelijke) informatie van de
grondeigenaren zijn (via CKO) ook aan de Kavelruilcommissie Losser doorgegeven. Zo kunnen ze worden gebruikt bij de vrijwillige kavelruil die voor het
gebied is opgestart. Afgesproken is dat er nauw wordt samengewerkt door de
organisaties die met de kavelruil en met de Natura2000 opgave bezig zijn.

Onderzoek & schetsen
Meer informatie?
Kijk op:
www.overijssel.nl/dinkeldal
Of neem contact op met:
Martha Buitenkamp, projectleider
waterschap Vechtstromen
Tel. 06 21578477
E-mail:
m.buitenkamp@vechtstromen.nl
Projectgroep
De projectgroep bestaat uit: Floor Broshuis, Theo de Kogel (provincie Overijssel), Martha Buitenkamp, Leo Heitbrink
(waterschap Vechtstromen), Rick Ruis
(Staatsbosbeheer), Antoon Nijland
(gemeente Losser), Jan Reimer, Eduard
Sanderink, Tine Welman (LTO/
Dinkeldalboeren)

Nieuwsbrief ontvangen?
Kent u iemand die deze nieuwsbrief niet
ontvangt, maar mogelijk wel een belang
heeft in het gebied Dinkeldal, dan kan
hij/zij zich aanmelden via
j.veurink@vechtstromen.nl

Duitse Grens—Ellermansbrug (Losser)
Voor het gebied Duitse grens – Ellermansbrug (Losser), zijn de
eerste inrichtingsschetsen beschikbaar. Deze zijn tot stand
gekomen in goed overleg met vertegenwoordigers van de
gemeente Losser, Staatsbosbeheer, waterschap Vechtstromen,
provincie Overijssel en vertegenwoordigers van het dorp Glane.
Begin 2017 kunnen inwoners tijdens speciaal hiervoor georganiseerde bijeenkomsten reageren op de gemaakte schetsen.
Ellermansbrug—Omleidingskanaal
Voor het gebied Ellermansbrug-Omleidingskanaal is in beeld
gebracht waar de kansrijke gebieden liggen om natuur te maken
of maatregelen tegen wateroverlast te treffen waar ook eigenaren
bereid zijn mee te werken. We komen uit op een aantal geschikte
gebieden. Daarmee ontstaat er een alternatief voor het oorspronkelijk plan om langs de hele Dinkel stroken van 25 meter in te
richten voor de stroomdalgraslanden. In plaats van deze stroken
proberen we pleksgewijs aaneengesloten stukken natuur te realiseren. We noemen dit kralen. We proberen de plekken te kiezen
die het beste aansluiten bij de mogelijkheden in het gebied, zodat
er een soort kralensnoer ontstaat. Deze aanpak pakt mogelijk
beter uit voor de natuur en sluit meer aan bij de wensen van
eigenaren. Met eigenaren werken we de plannen nu verder uit. De
eerste schetsen komen eind dit jaar beschikbaar.
Beekbegeleidende bossen
De Unie van Bosgroepen doet onderzoek naar de kwaliteit van de
beekbegeleidende bossen langs de Dinkel ten zuiden van Beuningen. De vraag is of er maatregelen nodig zijn om deze bossen in
stand te houden of te verbeteren. De uitkomsten worden eind van
het jaar verwacht. Eigenaren worden er bij betrokken.
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).
Onderzoek geeft tot nu toe onvoldoende duidelijkheid over de
effecten van het weghalen van puin op het gedrag van de Dinkel
en de bijdrage aan deze erosie en sedimentatie. En hoewel er
inventarisaties beschikbaar zijn, is niet goed in beeld waar,
hoeveel en wat voor puin er in de Dinkel ligt. Daarom wordt op
korte termijn op twee locaties van Staatsbosbeheer in het gebied
gestart met ontsteningsproeven. De locaties zijn zo gekozen, dat
andere grondeigenaren daar geen nadelige effecten van zullen ondervinden. Het is de bedoeling van deze proeven te leren zodat in
de toekomst op een verantwoorde manier op andere geschikte
locaties langs de Dinkel puin verwijderd kan worden.
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