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Met deze nieuwsbrief willen wij u
graag informeren over de voortgang
van het project Dinkeldal. De Dinkel
is een unieke grensoverschrijdende
rivier. Samen met onze gebiedspartners
werken wij aan de opgaven voor
Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en
Bestuursverklaring Dinkeldal 2000.
De activiteiten worden uitgevoerd
onder aansturing van de projectgroep
Dinkeldal.
De projectgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van LTO Noord,
Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer,
gemeente Losser, provincie Overijssel
en waterschap Vechtstromen.
Wij informeren u graag over de
ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief
onder andere aandacht voor de
compensatie van toegenomen
inundaties, de stand van zaken rondom
de projecten Dinkel Zuid en Kralen
Dinkel Noord.

Compensatie toegenomen inundaties
Het waterschap heeft besloten om
tot compensatie over te gaan voor de
toegenomen overstromingen (inundaties)
in de periode van 2010 tot 2015. In de
nieuwsbrief van juni 2019 hebben wij u
hierover geïnformeerd. Grondgebruikers
in het overstromingsgebied van de
Boven-Dinkel hebben inmiddels een
brief ontvangen met informatie. Zij
zijn in kennis gesteld over de werkwijze én het uitbetalen van de
compensatie. Op 13 en 21 november zijn inloopbijeenkomsten
georganiseerd in de Lutte.
Het gebied waarvoor compensatie wordt uitgekeerd, alsmede de
hoogte van de vergoeding, is afgeleid van de vergoeding die in 2000
op basis van de Bestuursverklaring Dinkeldal 2000 is uitgekeerd.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met:
Hugo Stamsnieder (088-2203299) en/of
Alexandre Endendijk (088-2203407) van het waterschap.

Ontwikkelingen Dinkel Zuid
Natura 2000
In Overijssel zijn 24 natuurgebieden
aangewezen als Natura 2000
gebied. In deze gebieden wordt
gewerkt aan het herstellen van
kwetsbare natuur én het realiseren
van nieuwe kansen voor de
economie. Het Dinkeldal is zo’n
gebied. Wij werken aan de opgaven
voor Natura 2000, Kaderrichtlijn
Water en Bestuursverklaring
Dinkeldal 2000. Dat doen wij niet
alleen, maar samen met onze
gebiedspartners.
Meer informatie vindt u op:
www.overijssel.nl/dinkeldal

In het gebied Dinkel Zuid werken wij
samen met verschillende partijen.
Bijzonder aan dit project is dat wij
nauw samenwerken met onze Duitse
partners. De uitwerking van het plan
vergt grensoverschrijdende samenwerking
en afstemming. Zowel de Duitse als de
Nederlandse doelen voor de Europese
Kaderrichtijn Water zijn belangrijk voor
de inrichting van de Dinkel. Ook vragen de wisselende waterstanden
om nauwe afstemming.
In november hebben wij een werksessie gehouden met de Kreis
Borken en het Wasser- und Bodenverband. Begin december gaan wij
hiermee verder aan de slag. Ook stad Gronau en de Bezirksregierung
zijn dan deelnemer van de sessie. Zo werken wij samen aan een
toekomstbestendige Dinkel.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van
provincie Overijssel bezoekt Dinkeldal

Het voormalige PAS
De Raad van State heeft op 29
mei 2019 de uitspraak gedaan dat
het Programma Aanpak Stikstof
(PAS) niet langer mag worden
gebruikt als basis voor toestemming
voor activiteiten en projecten.
Dit heeft gevolgen voor tal van
projecten, in heel Nederland. Ook
waterschappen worden door de
buitenwerkingstelling van het
PAS geraakt. Het Dinkeldal is één
van de projecten. Het is nog niet
duidelijk wanneer projectplannen
worden vastgesteld of wanneer wij
omgevingsvergunningen kunnen
aanvragen. De voorbereiding van
plannen kan wel doorgaan.
Voor informatie over het
voormalige PAS kunt u kijken op
www.BIJ12.nl of op
www.vechtstromen.nl

Altijd op de hoogte
Op www.vechtstromen.nl/dinkeldal
kunt u het laatste nieuws volgen.
Meer informatie over Natura 2000
is te vinden op www.overijssel.nl/
dinkeldal.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Dan kunt u contact opnemen met
Pieter Jelle Damsté, proces &
projectmanager waterschap
Vechtstromen via telefoonnummer:
06-21882549 of e-mail:
P.Damste@vechtstromen.nl

Op vrijdag 18 oktober heeft Nettie Aarnink (lid Dagelijks Bestuur
Vechtstromen), als voorzitter van de stuurgroep Dinkeldal, Overijssels
gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher ontvangen in de Lutte. Op
uitnodiging van het waterschap was hij te gast bij de stuurgroep van
het Dinkeldal.
De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier. Samen met
onze gebiedspartners werken wij aan de verschillende opgaven. Een
mooie uitdaging die in het veld veel beter ervaren wordt. Zo heeft de
stuurgroep samen met de projectgroep en gedeputeerde Gert Harm
ten Bolscher verschillende plekken langs de Dinkel bezocht. Procesen projectmanager Pieter Jelle Damsté verzorgde een toelichting
over de Dinkel. Daarnaast is de groep op bezoek geweest bij het
melkveebedrijf van de familie Sanderink aan de Lossersedijk in De
Lutte. Hier hebben de broers Herman en Eduard Sanderink uitleg
gegeven aan de groep over hoe het is om te boeren in het Dinkeldal
en rond de Dinkel. Met deze bezoeken hebben wij een goed beeld
kunnen geven van het Dinkeldal en haar unieke karakter.

Kralen Dinkel Noord
In het project Dinkeldal Noord praten
wij met grondeigenaren langs de Dinkel
over hoe wij hun grond van landbouw
naar natuur kunnen omvormen. Dit kan
de eigenaar doen door te kiezen voor
het verkopen of ruilen van het land
of door het zelf te doen. Tot 1 juli 2019 konden grondeigenaren zich
aanmelden en gronden aanbieden, die ingezet kunnen worden voor
het project. Enkele grondeigenaren hebben zich hiervoor aangemeld.
Met hen worden momenteel gesprekken gevoerd.
De stuurgroep heeft in haar laatste vergadering van 18 oktober jl.
aangegeven dat de provincie het waterschap opdracht geeft om de
planfase voor de Kralen Dinkel Noord te starten. Daarom start het
waterschap, in samenwerking met gebiedspartners binnenkort met het
maken van de eerste schetsplannen. Per kraal wordt er een uitwerking
gemaakt. Staatsbosbeheer heeft al eerder plannen gemaakt. Deze
worden afgestemd op de plannen van het waterschap.

