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Bijlagen 

 

Datum verzending 

 

 

 

 

 

ONTGRONDINGENWET 

 

Ontwerpbeschikking 

 

 

 

 

Aanvrager 

 

Staatsbosbeheer 

Onderwerp Ontgrondingenwet; verlening vergunning aan Staatsbosbeheer 

Kadastraal bekend Kadastrale gemeente Denekamp, sectie P, nummers 469, 470, 495, 496, 

575, 576, 577, 587, 589, 590, 591, 592, 1059, 1060, 1156, 1157, 1158, 

1202, 1925, 1926, 1927, 2075, 2303 respectievelijk gemeente Losser, 

sectie P, nummers 135, 136, 137, 138, 140, 141, 149, 150, 151, 152, 164, 

165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 176, 

183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 230, 231, 239, 353, 362, 363, 364, 

365, 366, 367, 370, 371, 373, 374, 455, 456, 465, 468, 480, 481, 551, 

514, 592, 593.  

Doel Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in het kader van de PAS in het  

Natura 2000-gebied Dinkelland, deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en 

Beuninger Achterveld 

Hoeveelheid te 

ontgraven grondspecie 

328.000 m3, bestaande uit grotendeels geroerde humeuze grond 

Onderbouwing Inrichtingsplan Punthuizen-Stroothuizen;  

MER gebiedsontwikkeling Natura 2000 ‘Punthuizen Stroothuizen’ 

Datum ontvangst 

aanvraag 

12 oktober 2018 Kenmerk provincie 2018/0479375 

Datum ontvangst 

aanvulling aanvraag 

6 november 2018 Kenmerk provincie 2018/0501732 
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1. Aanvraag 

 

Op 12 oktober 2018 hebben wij een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning ontvangen 

van Staatsbosbeheer. De aanvraag is ingediend om het uitvoeren van 

inrichtingswerkzaamheden in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstofdepositie) 

mogelijk te maken in het Natura 2000-gebied Dinkelland. Het hoofddoel van de maatregelen is 

om de grondwatersituatie voor de natuur in het Natura 2000-gebied te verbeteren. De 

aanvraag betreft de deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en het Beuninger Achterveld.  

 

 

2. Ligging en gebiedsbeschrijving  

 

Het gebied met het terrein van de aanvraag ligt in de gemeenten Dinkelland en Losser. Het 

plangebied ligt ten zuidoosten van Denekamp, tegen de grens met Duitsland.  

 

Het projectgebied betreft de natuurkernen Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld. 

Deze gebieden maken deel uit van het Natura 2000-gebied Dinkelland. Het deelgebied 

Stroothuizen is circa 60 ha groot en is een restant van het vroegere omvangrijke 

heidelandschap in Oost-Twente. Het gebied bestaat uit droge en natte heide en een aantal 

natte slenkvormige laagtes met vennen en schraalland. 

De deelgebieden Punthuizen en het Beuninger Achterveld zijn samen 135 ha groot. Punthuizen 

bestaat voor een belangrijk deel uit heide en laagten met diverse goed ontwikkelde 

schraalland- en venvegetaties. Ook het tussengelegen deelgebied Beuninger Achterveld is een 

restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente (Denekamperveld). 

Het projectgebied staat voor een deel ook uit bouwland.  

De natuurpercelen in het gebied zijn in eigendom van Staatsbosbeheer. Ook hebben agrariërs 

gronden in eigendom in het gebied of worden gronden door hen gepacht.  

 

De percelen van de aanvraag zijn kadastraal bekend als gemeente Denekamp, sectie P, 

nummers 469, 470, 495, 496, 575, 576, 577, 587, 589, 590, 591, 592, 1059, 1060, 1156, 

1157, 1158, 1202, 1925, 1926, 1927, 2075, 2303 respectievelijk gemeente Losser, sectie P, 

nummers 135, 136, 137, 138, 140, 141, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 

170, 171, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 176, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 230, 231, 

239, 353, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 373, 374, 455, 456, 465, 468, 480, 481, 

551, 514, 592, 593. 

 

 

3. Procedure 

 

De aanvraag betreft het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen, waarbij enerzijds 

beheermaatregelen in een bestaand natuurgebied worden uitgevoerd en anderzijds nieuwe 

natuur wordt ontwikkeld op agrarische percelen. De inhoud van de ontgronding bedraagt 

328.000 m3. De ontgrondingsdiepte is maximaal 1,5 m -mv.  

 

Gezien de aard van de ontgrondingswerkzaamheden is de aanvraag behandeld volgens de in 

afdeling 3.4  van de Algemene wet bestuursrecht bepaalde procedure (uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure).  

Verder is ook de coördinatieverordening Natura 2000 Overijssel (d.d. 9 november 2016) op basis 

van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.33 en 3.34 Wro) van toepassing. Deze regeling wordt 

toegepast omdat ook andere besluiten en vergunning moeten worden genomen om het project 

mogelijk te maken.  
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Vanwege het oppervlak van het plangebied is de ontgrondingsactiviteit aangewezen in het 

Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer als 

MER-plichtig. Tegelijk met de terinzagelegging van het ontwerp-besluit van de 

ontgrondingsvergunning, wordt ook het MER ter inzage gelegd. 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 1 van 

deze beschikking. 

 

 

4. Ontwerp-beschikking 

 

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en 

de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag: 

 

 

I. aan Staatsbosbeheer vergunning te verlenen voor het ontgronden van het terrein van 

de aanvraag. Dit terrein is op de tekeningen ”Projectgebied op topkaart” en 

“Vergunningplichtige maatregelen” (bijlagen 1 en 2 van de aanvraag) weergegeven.  

 

II. aan deze beschikking voorschriften te verbinden. 



 

 

Datum 

03.12.2018  

Kenmerk 

2018/0486923 

Pagina  

4 

 

Uw brief 

 

Uw kenmerk 

 

 

 

5. VOORSCHRIFTEN BIJ DEZE BESCHIKKING 

 

 

Veiligheid en bedrijfsvoering 

 

 

Voorschrift 1 

 

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen zo nodig 

namens Gedeputeerde Staten redelijkerwijs nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen 

een nader te stellen termijn dient te voldoen. 

2. Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), dat niet 

noodzakelijk is in verband met de ontgrondingswerkzaamheden. 

3. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.  

4. De grenzen van het te ontgronden terrein moeten altijd duidelijk herkenbaar zijn. Zo nodig moeten 

deze grenzen door middel van piketten of palen op een onderlinge afstand van maximaal 30 m zijn 

uitgezet. 

5. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, 

moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren. 

 

 

Voorschrift 2 

 

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater binnen het Natura 2000-gebied, mogen binnen 

het terrein van vergunning geen brandstoffen en/of smeermiddelen worden opgeslagen;  

2. U moet bij het gebruik van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging 

van bodem en/of grondwater te voorkomen;  

3. Machines, materieel en gereedschappen, die binnen het terrein van vergunning aanwezig zijn, 

mogen geen brandstof en/of olie lekken. 

4. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen het terrein van vergunning of in de directe 

omgeving daarvan, moet u direct melden bij het "Meldpunt Overijssel(binnen kantoortijd: 038 425 

24 23, buiten kantoortijd: 0570 568 007). 

5. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te 

herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming namens 

Gedeputeerde Staten. 

Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens 

Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het 

(tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingwerkzaamheden. 
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Ontgrondingswerkzaamheden 

 

 

Voorschrift 3 

 

1. Minimaal twee weken vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u het Meldpunt 

Overijssel, (binnen kantoortijd: 038 425 24 23, buiten kantoortijd: 0570 568 007) (emailadres: 

meldpunt@overijssel.nl), hiervan op de hoogte brengen. 

2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze 

vergunning verbonden voorschriften. U blijft echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving 

ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter 

inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale 

ambtenaren. 

3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van 

vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet 

betreffen de tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), dan wel de wijze van 

uitvoering van de ontgronding ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen. 

 

 

Voorschrift 4 

 

Op de hoekpunten van het af te graven terrein, of zoveel meer dan door of namens Gedeputeerde 

Staten noodzakelijk wordt geacht, moeten hoogtemerken zijn aangebracht. Deze hoogtemerken 

dienen de (eind-) afwerkhoogte aan te geven ten opzichte van NAP of van het aangegeven 

hulppunt. Voorts moeten deze hoogtemerken duidelijk zichtbaar zijn geplaatst, goed zijn verankerd 

en voor verstoring zijn veiliggesteld. 

 

 

Voorschrift 5 

 

1. Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten moet u ervoor zorgen dat door een 

erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt 

uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een 

hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd. 

2. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen 
ambtenaren moet u zo nodig personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van 
rekening - ter beschikking stellen.  

3. Als u daar om verzocht wordt, moet u aan ons college een schriftelijke opgave verstrekken van de 
afgevoerde hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen. 
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Werkplan 

 

Voorschrift 6 

 
1. Minimaal 4 weken voorafgaand aan de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u een 

werkplan (in tweevoud) ter kennisneming toe te sturen aan de Eenheid Publieke Dienstverlening, 
team Handhaving. Dit werkplan moet ten minste het volgende inhouden: 
 naam, adres en telefoonnummer van de eventuele exploitant van de ontgronding, evenals van 

de persoon die namens de vergunninghouder verantwoordelijk is voor de correcte naleving 
van de vergunningsvoorschriften; 

 een kaart van het terrein van vergunning (schaal 1 op 1.000), waarop staat aangegeven: 
 de fasering in de uitvoering; 
 het (de) ontsluitingspunt(en) van het terrein van de vergunning; 
 de locaties van de depotplaats(en); 
 de plaats voor stalling van materieel en opslag van materiaal; 

2. U dient de ontgronding uit te voeren volgens het werkplan en de eventueel door de 
toezichthouder gestelde aanvullende bepalingen. Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering zoals 
dit is vastgelegd in het werkplan, moet het werkplan worden aangepast. Het herziene werkplan 
dient u zo spoedig mogelijk ter kennisneming aan de Eenheid Publieke Dienstverlening, team 
Handhaving, toe te sturen. 

 
 

 

Afwerking, inrichting en beheer 

 

 

Voorschrift 7 

 

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform de bij de aanvraag ingediende 

tekeningen “Vergunningplichtige maatregelen” en “indicatieve doorsnede afgraving“ (bijlagen 2 en 

6a van de aanvraag). 

2. De toegestane ontgravingsdiepte varieert: de gemiddelde diepte is 30 cm beneden het maaiveld. 

Bij een hoger opgevuld terreindeel dat wordt afgegraven mag de ontgravingsdiepte oplopen tot 80 

cm beneden het maaiveld. Hierbij mag afgegraven worden tot de C-horizont, zoals aangegeven op 

bijlage 6a van de aanvraag. De plagwerkzaamheden mag u uitvoeren tot een maximale 

ontgravingsdiepte van 10 cm beneden het maaiveld. 

3. Indien u de ontgrondingwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten 

bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd. 

4. Minimaal twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil 

zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke 

voorzieningen zijn verwijderd. 
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Bescherming archeologische waarden 

 

 

Voorschrift 8 

 

1. U moet op de ontgrondingslocaties, gelegen ten noorden van de Mensmanweg, de 

ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren onder archeologische begeleiding en conform het 

opgestelde Programma van Eisen. 

2. Voor de archeologische begeleiding moet u, voorafgaand aan de uitvoering van de 

ontgrondingswerkzaamheden, een Programma van Eisen laten opstellen door het Oversticht. U 

kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw S. Wentink, tel. nr.: 06-46740878, email: 

suzanne.wentink@hetoversticht.nl.  

3. U moet het Programma van Eisen minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden 

opsturen naar de Eenheid Publieke Dienstverlening, team Handhaving. 

 

 

Bescherming flora en fauna 

 

 

Voorschrift 9 

 

1. U moet voorafgaand aan het uitvoeren van de ontgrondingswerkzaamheden veldbezoek uitvoeren 

om een geschiktheidsbeoordeling te doen voor beschermde soorten. 

2. Een ter zake kundige ecoloog moet vervolgens de noodzaak bepalen voor nader onderzoek naar 

beschermde soorten. Hierbij geldt dat met gedetailleerde info over het voorkomen gerichte 

voorzorgsmaatregelen op de juiste plaats worden uitgevoerd.  

3. Vervolgens moet u een ecologisch werkprotocol (laten) opstellen, met daarin de te nemen 

maatregelen ten gunste van soorten die in het werkgebied (kunnen) voorkomen. 

4. Het ecologisch werkprotocol moet u minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden 

opsturen naar de Eenheid Publieke Dienstverlening, team Handhaving. 

5. U moet de ontgrondingswerkzaamheden onder ecologische begeleiding uitvoeren en u daarbij 

houden aan de maatregelen uit het ecologische werkprotocol. 

 

 

 

Geldigheidsduur 

 

Voorschrift 10 

 

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt (vooralsnog) bepaald op 1 januari 2023. Deze datum 

kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.  

Indien het terrein van vergunning voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens 

Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van 

rechtswege. 

2. Minimaal twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil 

zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke 

voorzieningen zijn verwijderd 

3. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgronding niet vóór de vervaldatum kan worden 

gerealiseerd, moet u minimaal 3 maanden voor de vervaldatum van deze vergunning een verzoek 

mailto:suzanne.wentink@hetoversticht.nl
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tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen. 

4. Indien u de ontgrondingwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten 

bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd. 
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6. Overwegingen bij de beschikking 

 

Om de effecten van de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden op het milieu te kunnen 

beoordelen is de plan/project-MER “MER gebiedsontwikkeling Natura 2000 Punthuizen-

Stroothuizen” opgesteld.  

 

Om de effecten van de herinrichting in beeld te brengen is het maatregelenpakket 

doorgerekend met een grondwatermodel (Bor 2017). Door trechtering van maatregelen toe te 

passen, waarbij steeds weer is bekeken welke effecten de verschillende maatregelen hebben 

op het milieu en waarbij maatregelen afvielen of aangevuld werden, is het uiteindelijke 

maatregelenpakket met de meest positieve milieueffecten tot stand gekomen. In het 

definitieve MER zijn deze effecten uitgebreid toegelicht.  

 

Om de herinrichtingsmaatregelen te kunnen realiseren, is deze aanvraag voor een 

ontgrondingsvergunning ingediend. Aan deze beschikking op de aanvraag liggen overwegingen 

ten grondslag waarbij gebruik is gemaakt van informatie uit het MER. 

 

 

6.1 Doel van de aanvraag 

 

Het Natura 2000-gebied Dinkelland is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied.  

De natuurwaarden van het gebied zijn door o.a. overbelasting door stikstof sterk achteruit 

gegaan. Overbelasting door stikstof is een landelijk probleem. Landelijk is daarom het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgesteld. In dit landelijke programma zijn alle Natura 

2000-gebieden opgenomen waarbinnen stikstofgevoelige habitattypen voorkomen, die te 

maken hebben met overbelasting door stikstof. Het PAS dient enerzijds om de 

stikstofdepositie terug te dringen door brongerichte maatregelen om de stikstofuitstoot bij de 

verschillende bronnen zoals industrie, verkeer en land bouw terug te dringen en om de 

negatieve effecten van stikstofdepositie in de natuurgebieden tegen te gaan. Dit laatste 

gebeurt door herstelmaatregelen uit te voeren in de betreffende Natura 2000-gebieden, 

waardoor stikstofgevoelige habitattypen beter bestand zijn tegen stikstofbelasting. Door het 

uitvoeren van de PAS-maatregelen wordt tevens extra economische ontwikkelruimte geboden.  

Ook het Natura 2000-gebied Dinkelland met de deelgebieden Punthuizen-Stroothuizen, is 

opgenomen in het PAS.  

 

De provincie Overijssel heeft een PAS-Gebiedsanalyse voor het Natura 2000-gebied Dinkelland 

opgesteld. Hierin zijn de herstelmaatregelen uitgewerkt die nodig zijn om stikstofgevoelige 

habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen of meer weerbaar te maken voor 

stikstofdepositie. Het uitvoeren van de PAS-herstelmaatregelen uit het beheerplan zijn nodig 

om aan de EU verplichting te voldoen.  

Ten behoeve van de realisatie van de instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000-gebied zijn 

voor het oostelijke deel van het Natura 2000-gebied natuurherstelmaatregelen vervolgens 

verwerkt in een Inrichtingsplan. Het gaat hierbij om de gebieden rond en binnen de 

natuurclusters Punthuizen, Beuninger Achterveld en Stroothuizen.  

 

Het Inrichtingsplan bevat in hoofdlijnen de volgende maatregelen: 

1. verwijderen van drainage in landbouwpercelen; 

2. dempen en verondiepen van watergangen, en het hierop aanpassen van duikers en 

dammen; 

3. stoppen van bemesting op verschillende agrarische percelen; 

4. verwijderen van bosopslag, _ enkele bosjes en enkele houtsingels; 
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5. dempen van enkele zandafgravingen en bomkraters, 

6. chopperen van heideterrein; 

7. plaggen van heideterrein; 

8. verwijderen van een deel van twee houtwallen; 

9. afgraven van delen van percelen die de natuurclusters verbinden, zodat oorspronkelijk 

aanwezige slenk en geïsoleerde historische laagten worden hersteld 

 

Voor het uitvoeren van de maatregelen 7, 8 en 9 worden ontgrondingswerkzaamheden 

uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden wordt de vergunning aangevraagd. 

 

Het plangebied ligt in de gemeenten Dinkelland en Losser, ten zuidoosten van Denekamp, 

tegen de grens met Duitsland. Het plangebied is voor een deel in eigendom van 

Staatsbosbeheer (aanvrager). Verder zijn er veel agrariërs die gronden in eigendom hebben of 

gronden pachten.  

 

De percelen van de aanvraag zijn kadastraal bekend als gemeente Denekamp, sectie P, 

nummers 469, 470, 495, 496, 575, 576, 577, 587, 589, 590, 591, 592, 1059, 1060, 1156, 

1157, 1158, 1202, 1925, 1926, 1927, 2075, 2303 respectievelijk gemeente Losser, sectie P, 

nummers 135, 136, 137, 138, 140, 141, 149, 150, 151, 152, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 

170, 171, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 176, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 230, 231, 

239, 353, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 373, 374, 455, 456, 465, 468, 480, 481, 

551, 514, 592, 593. 

 

 

6.2 Ontgrondingenbeleid 

 

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader 

bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling: 

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning 

als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding 

en dergelijke. Deze functies bepalen samen de locatie, de inrichting en het beheer van de 

ontgronding; 

- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een 

bodemverlaging noodzakelijk is. 

 

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden in principe 

toegestaan als ze qua maatvoering functioneel zijn. Daarbij wordt gekeken naar o.a. de 

diepte, oppervlak en verdere maatvoering. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is bij 

deze ontgrondingen van secundaire betekenis.  

De functionaliteit van een voorgenomen ontgronding wordt vooral bepaald aan de hand van 

drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden. 

 

De aanvraag is ingediend om het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen in het Natura 2000-

gebied Dinkelland te kunnen realiseren. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zullen in 

de natuurkernen Punthuizen en Stroothuizen drie historische slenken en laagtes hersteld 

worden en zal ook het oorspronkelijk reliëf weer worden aangebracht. Daarnaast zullen er 

ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd op aangrenzende agrarische gronden die de 

natuurclusters met elkaar verbinden. Hiermee zal een oorspronkelijk aanwezige slenk en 

geïsoleerde historische laagte kunnen worden hersteld. De slenken en geïsoleerde laagtes zijn 

kleine laagtes in het terrein, met flauwe taluds en hele geleidelijke overgangen in hoogte. In 
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droge perioden zijn de slenken nauwelijks zichtbaar, in natte perioden tekenen de slenken en 

de laagtes zich duidelijk af.  

 

 
Fig. 1: Te ontwikkelen structuur van slenken en geïsoleerde laagten 
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Er zullen tevens plagwerkzaamheden worden uitgevoerd tot een maximale diepte van 10 cm.  

Het doel van de plagwerkzaamheden is, om de habitattypen pioniervegetaties met 

snavelbiezen, heischrale graslanden en vochtige heiden terug te brengen in het gebied.  

Aan de noordrand van het Beuninger Achterveld zal een houtwal voor een deel verwijderd 

worden.  

 

De ontgrondingsdiepte wordt afgestemd op de situatie van het oude maaiveld. Bij de realisatie 

van de historische slenken wordt de situatie in het veld gevolgd. Als ter plekke blijkt dat oude 

laagtes meer dan gemiddeld (30 cm) zijn opgevuld, dan wordt de historische laagte bij uit 

uitvoeren van de ontgronding opgezocht. Hierbij kan de ontgravingsdiepte dan variëren tot 

maximaal 80 cm –mv. Als uitzonderingssituatie wordt een maximale ontgravingsdiepte 

aangevraagd en verleend voor ca. 1,50 – mv. Die diepte zal bij hoge uitzondering nodig zijn 

als er bijvoorbeeld een nu nog onbekende gedempte bomkrater wordt aangetroffen, die is 

opgevuld met geroerde grond. Die aangevulde grond zal dan verwijderd worden.  

 

De aanvraag betreft een functionele ontgronding, ten behoeve van natuurontwikkeling. De 

maatvoering van de ontgrondingswerkzaamheden is afgestemd op de nieuwe functies in het 

plangebied.  

 

Bij de ontgronding komt circa 328.000 m³ grondspecie vrij, bestaande uit geroerde grond en 

plagsel. Voor een klein deel wordt vrijkomende grond in het plangebied gebruikt om 

greppeltjes, watergangen en sloten op te vullen of te verondiepen. Verwacht wordt dat de 

overblijvende vrijkomende bodemspecie grotendeels op de zandmarkt zal worden gebracht en 

in het omliggende gebied zal worden afgezet. Naar verwachting vindt geen verstoring van de 

exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving plaats, omdat het om geroerde 

bovengrond gaat.  

De aangevraagde ontgronding past door de functionele omvang van de ontgronding in het 

ontgrondingenbeleid van de provincie. 

 

 

6.3 Ruimtelijke ordening 

 

In de Omgevingsvisie Overijssel 2009 beschrijft de provincie haar visie op de ontwikkeling van 

de fysieke leefomgeving in de provincie. De provincie beoogt een duurzame ontwikkeling, die 

voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder voor toekomstige generaties de 

mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Voor functionele 

ontgrondingen geldt een terughoudend ontgrondingenbeleid ter bescherming van natuur en 

landschap, en aardkundige en archeologische waarden. 

 
In de Omgevingsvisie heeft het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de 
volgende aanduidingen: 
 voor de Natuurlijke laag: stuwwallen met natte laagtes 
 voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: jonge heide- en 

broekontginningslandschap 

 

De voorgenomen maatregelen passen binnen de bestaande gebiedskenmerken. Bij het 

uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen wordt het historisch reliëf van stuwwallen en laagtes 

opgezocht en hersteld. Bij het uitvoeren van andere inrichtingsmaatregelen dan de 

ontgrondingswerkzaamheden zoals het verwijderen van houtopslag, houtsingels en kleine 
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bosjes wordt het gebied grootschaliger ingericht. De inrichtingsmaatregelen passen in het 

jonge heide- en broekontginningslandschap.  

 

Ten behoeve van de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen zijn de ruimtelijke gevolgen van 

deze maatregelen en de bijbehorende gebruiksregels vertaald naar een Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP). Dit is een provinciaal bestemmingsplan waarin de functies binnen het 

plangebied passend worden bestemd. Het PIP vervangt voor het plangebied Punthuizen-

Stroothuizen, de bestemmingsplannen Buitengebied van de gemeenten Losser en Dinkelland. 

Het ontwerp-besluit van het PIP wordt samen met het ontwerp van de 

ontgrondingsvergunning ter inzage gelegd. 

In het Provinciaal Inpassingsplan is, in afstemming met deze twee gemeenten, zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de bestemmingen en regels zoals die nu al zijn opgenomen 

in het bestemmingsplan Buitengebied. 

Het projectgebied heeft nu als overkoepelende bestemming de bestemming “Natuur” 

gekregen. Daarnaast hebben de meeste percelen een dubbelbestemming, zoals “waarde 

Archeologie 2/3”, “waarde “Landschap”, “waarde Natuur en Landschap”, “waarde Landgoed”, 

of “waarde Agrarisch”. Deze bestemmingen komen overeen met de functies in de betreffende 

gebieden.  

Op de locaties met de ”waarde Archeologie 2/3” zal bij de uitvoering van de werkzaamheden 

rekening gehouden moeten worden met de archeologische belangen op die betreffende 

locaties (zie hiervoor ook punt 6.9).  

 

De voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden passen binnen de gebiedsaanduidingen van 

het PIP. 
 

 

6.4 Bodem en water 

 

Bodem 

De bodem in het plangebied draagt nog zichtbare sporen van de ijstijd. In die periode heeft 

smeltwater verschillende laagtes (slenken) uitgesleten in de bodem en zijn er door 

verstuivingen meerdere dekzandruggen ontstaan. Dergelijke kleine hoogteverschillen zijn in 

het verleden, onder meer door landinrichtingswerkzaamheden, verdwenen doordat van hogere 

delen in het gebied grond in de laagtes is geschoven om de bewerkbaarheid van de gronden te 

verbeteren. 

Tussen het uiterste zuidoostelijke gebiedsdeel en het uiterste noordwesten zit een 

hoogteverschil van ca. 7 meter. De vroegere verschillen in hoogte en daarmee ook de 

waterhuishouding vormen wel de basis voor het ontstaan van meerdere bodemsoorten in het 

gebied. In het gebied komen vooral veldpodzolgronden voor. Dit zijn zandgronden waarin een 

humusinspoelingslaag (inspoeling door regenwater van uit de voedselrijke bovenlaag) is 

ontwikkeld. Plaatselijk komen ook gooreerdgronden voor. Deze zijn fijnzandig, hebben vaak 

een dun cultuurdek en komen vooral onder vochtige omstandigheden voor. Op de laagste 

delen in het gebied komen beekeerdgronden voor, gekenmerkt door een bruine bovengrond. 

 

Volgens de bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Dinkelland en Losser staat het gehele 

plangebied aangeduid als “buitengebied” of “buitengebied op zand”. In het plangebied zijn 

geen aanwijzingen voor chemische verontreiniging. 

 

Het afgraven van de bovenste laag van de bodem leidt tot verschraling van de bodem. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd in bestaand natuurgebied en in nieuw te ontwikkelen 

natuurgebied. In de bodem wordt daardoor minder fosfaat afgezet, waardoor heide en 

schraalland kunnen ontwikkelen. Met het ontwikkelen van natuur met minder voedselrijke 
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omstandigheden zal het bodemleven zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. 

Sommige soorten zullen verdwijnen, andere soorten zullen in aantal toenemen. Ook kunnen 

zich nieuwe soorten zich vestigen. Dit kan door spontane natuurlijke migratie, die wordt 

vergemakkelijkt doordat de slenken een onregelmatig patroon hebben waartussen ook oude 

grond aanwezig blijft en door de aanwezigheid van schralere natuurbodems in de omgeving. 

Na realisatie van de slenken worden geen grondbewerkingen meer uitgevoerd en kan het 

bodemleven zich natuurlijk ontwikkelen. 

 

De ontgrondingswerkzaamheden kunnen effect hebben op aardkundige waarden. Voor het 

bepalen van exacte ontgrondingslocaties is gedetailleerd bodemonderzoek gedaan, om te 

onderzoeken waar de oorspronkelijke slenken zich bevinden en hoe deze kunnen worden 

hersteld. Door op deze manier het gebied opnieuw in te richten, zullen de aardkundige 

waarden niet worden aangetast maar juist weer zichtbaar gemaakt worden in het landschap.  

Op enkele kleine locaties in het Beuninger Achterveld en Punthuizen worden bomkraters en 

zandafgravingen opgevuld met gebiedseigen grond. Door hiervoor lokaal beschikbaar 

komende grond te gebruiken wordt verslechtering van bodemkwaliteit voorkomen. 

 

Wanneer er sprake is van het afvoeren van bodemspecie, moet voldaan worden aan het 

Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeenten Losser en Dinkelland het bevoegde gezag 

zijn.  

 

Water 

Het plangebied wordt beïnvloed door zowel de regionale grondwaterstroming als door het 

lokale grondwatersysteem. De regionale grondwaterstroming in het gebied is zuidoost –

noordwest gericht. Deze grondwaterstroming is met name in de zomerperiode dominant. 

Naast deze regionale invloed van grondwater speelt ook de lokale hydrologie een belangrijke 

rol in het gebied. Het gaat dan om de opbolling en afstroming van grondwater van 

dekzandruggen naar lagere gebiedsdelen. Er zijn grote verschillen in grondwaterstand in het 

gebied. De percelen ten westen van de Punthuizerweg, ten noordwesten van Stroothuizen en 

ten noorden van het Beuninger Achterveld zijn relatief nat. De grondwaterstanden liggen 

zowel in de zomer als winter dicht bij het maaiveld (< 40 cm – mv). Op de percelen ten 

westen en noordwesten van het Beuninger Achterveld is de grondwaterstand dieper onder 

maaiveld (> 60 cm – mv), met enkele nattere plekken. 

 

Het regionale oppervlaktewatersysteem bestaat onder andere uit de Puntbeek, de 

Rammelbeek en het Omleidingskanaal van de Dinkel. Deze systemen beïnvloeden vooral de 

drainagebasis in het projectgebied en daarmee het snel en diep wegzakken van de 

grondwaterstanden in de zomerperiode. Lokale slotenstelsels beïnvloeden voornamelijk de 

winter- en voorjaarsgrondwaterstanden in en rondom de natuurgebieden. De lokale sloten 

hebben in de zomer weinig invloed omdat ze vaak droogvallen. Uitzondering hierop vormen 

enkele diepe sloten in Duitsland die tezamen een bovenloopsysteem van de Rammelbeek 

vormen. 

 

In het uitwerkingsgebied Natura 2000 wordt de lokale ontwatering verminderd door een groot 

aantal hydrologische maatregelen die niet vallen onder deze ontgrondingsvergunning, zoals 

het dempen van greppels en het opvullen van bomkraters en zandafgravingen. 

 

Mede door het uitvoeren van deze hydrologische maatregelen vindt herstel van het 

slenkenpatroon plaats. Uit modelberekeningen blijkt dat het grondwater door het uitvoeren 

van de natuurherstelmaatregelen zowel in de zomer als in de winter stijgt. De maatregelen 

voor Stroothuizen zorgen voor een verhoging van grondwaterstanden (5-20 cm) in de winter, 
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het voorjaar en de zomer. Deze verhoging komt doordat in dekzandruggen in en direct ten 

zuiden van het gebied meer water wordt vastgehouden en doordat jong grondwater naar de 

flanken van aangrenzende laagtes met natte heide vegetaties stroomt. 

De maatregelen laten in het Beuninger Achterveld een structurele verhoging zien van de 

grondwaterstanden in de winter, het voorjaar en de zomer van 10-30 centimeter. Ook hier 

wordt meer water in dekzandruggen vastgehouden dat vervolgens naar de laagte kan 

stromen.  

In Punthuizen zorgen de maatregelen voor een lichte verhoging (5-10 cm) van de 

wintergrondwaterstanden. 

 

Geconcludeerd kan worden, dat de voorgenomen maatregelen leiden tot een verminderde 

waterafvoer en een verhoogde grondwaterstand. Dit heeft positief effect op natuur. Met dit 

doel worden de maatregelen ook genomen.  

 

 

6.5 Natuur  

 

Op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn heeft de Europese Unie Natura 2000-gebieden 

aangewezen in Europa. Binnen deze Natura 2000-gebieden wordt gewerkt aan het bereiken 

van een gunstige staat voor de instandhouding voor alle beschermde habitattypen binnen 

deze gebieden. In 2016 heeft de provincie Overijssel het Natura 2000-beheerplan voor het 

gebied Dinkelland vastgesteld. Hierin zijn maatregelen vastgelegd om de aangewezen 

natuurwaarden in dit gebied te behouden en op termijn te verbeteren. Vanwege het wettelijk 

kader hebben deze maatregelen een verplichtend karakter. Het natuurgebied is in beheer bij 

Staatsbosbeheer. 

 

Het projectgebied ligt op de overgang van een hogere dekzandrug langs de Duitse grens naar 

het lager gelegen Dinkeldal aan de westkant. In de huidige situatie is er sprake van een 

instroom van met meststoffen verrijkt oppervlaktewater. Ook is er gemiddeld een te lage 

grondwaterstand. Deze omstandigheden leiden tot verdroging, verzuring en vermesting van 

dit onderdeel van het Natura 2000- gebied Dinkelland. Deze drie processen leiden tot 

achteruitgang van de aanwezige habitattypen Zwak gebufferde vennen (H3130), Vochtige 

Heide, hogere zandgronden (H4010A), Droge heide (H4030), Blauwgrasland (H6410) en 

Pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150). 

Ten behoeve van de instandhouding van deze habitattypen is er vanuit het beheerplan een 

Inrichtingsplan opgesteld, waarin maatregelen zijn uitgewerkt die erop gericht zijn om 

verdroging, verzuring en vermesting tegen te gaan door in te grijpen in de waterhuishouding.  

 

De deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld hebben van oorsprong 

ieder een overstromingslaagte met een natuurlijk verloop (slenken). Voor een duurzaam 

hydrologisch herstel van deze natuurkernen, worden deze historische slenken hersteld. In de 

winter en het voorjaar inunderen deze laagten met regenwater en basenrijk grondwater en 

treedt, door de oppervlakkige afstroming, vernatting op in de natuurgebieden. 

Om de instandhouding van de habitattypen te realiseren zijn hydrologische maatregelen 

binnen en buiten de natuurkernen noodzakelijk. Zonder deze maatregelen gaat de kwaliteit 

(verder) achteruit. Uit de Ecologische onderbouwing bij het Inrichtingsplan is gebleken dat 

afzonderlijke maatregelen niet voldoende zijn, maar juist de combinatie nodig is om de doelen 

te behalen. Omdat dit op veel plaatsen niet met regulier agrarisch gebruik is te combineren, 

worden agrarische percelen zonder (regulier) landbouwkundig perspectief omgevormd naar 

natuur.  
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Naast de Natura 2000-gebieden is er in Nederland het Natuur Netwerk Nederland. Dit is een 

landelijk netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Door verbindingen tussen 

natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer 

gebieden zoals dit ook wordt beoogd met de maatregelen in en rond Stroothuizen, Beuninger 

Achterveld en Punthuizen. Het ruimtelijke beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel 

en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en kenmerken’ van het NNN, waarbij tevens 

rekening wordt gehouden met andere gebiedsbelangen. 

De huidige natuurterreinen in het Natura 2000 gebied Punthuizen-Stroothuizen zijn tevens 

begrensd als NNN. De nieuwe natuurterreinen binnen en buiten het Natura 2000-gebied 

maken deel uit van de ontwikkelopgave Natura 2000. De nieuw te ontwikkelen natuur zal 

worden opgenomen in het NNN. De natuurherstelmaatregelen zullen een positief effect op de 

bestaande en potentiële waarden van het NNN hebben. De bestaande waarden worden niet 

aangetast en er wordt gewerkt naar het streefbeeld. 

Om de verdroging van het N2000 gebied/NNN te kunnen oplossen wordt een hydrologische 

bufferzone gerealiseerd waarin de grondwaterstand wordt verhoogd. Een deel van deze zone 

zal ook ingericht worden als natuurgebied. 

Met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen komt op termijn een beter samenhangend 

netwerk aan bijzondere natuur tot stand. Dit komt tot uiting in de toename van het oppervlak 

ervan en het feit dat nieuwe en bestaande natuur met elkaar verbonden wordt. 

 

Beschermde soorten 

Ten behoeve van toetsing van het plan aan de Wet natuurbescherming zijn onderzoeken 

uitgevoerd door Ecogroen en Tauw. Ook is een bureaustudie uitgevoerd waarin is 

geïnventariseerd welke beschermde soorten bekend zijn in de huidige natuurterreinen van het 

Natura 2000-gebied Dinkelland. Op het moment dat de onderzoeken zijn uitgevoerd was nog 

niet precies bekend waar alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Er zal daarom 

voorafgaand aan de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden opnieuw onderzoek gedaan 

worden naar de meest recente situatie in het gebied. 

Hierbij moet men als volgt te werk gaan: 

 
1.  Veldbezoek uitvoeren voor geschiktheidsbeoordeling werkgebied voor beschermde 

soorten; 
2.  Een ter zake kundige ecoloog bepaalt de noodzaak voor nader onderzoek naar 

beschermde soorten. Hierbij geldt dat met gedetailleerde info over het voorkomen 

gerichte voorzorgsmaatregelen op de juiste plaats worden uitgevoerd; 
3.  Opstellen ecologisch werkprotocol met daarin de te nemen maatregelen ten gunste 

van soorten die in het werkgebied (kunnen) voorkomen; · 
4.  Ecologische begeleiding tijdens de uitvoering en het hanteren van de maatregelen uit 

het ecologische werkprotocol. 

 

Dit stappenplan is vastgelegd in vergunningsvoorschrift 9.  

 

Uit de al uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de beschermde soorten zoals veldspitsmuis, 

hazelworm en levendbarende hagedis het plangebied als leefgebied hebben. De in de 

omgeving voorkomende amfibieën planten zich voort in het water, maar kunnen heide en 

natuurgrasland gebruiken als landbiotoop en als overwinteringsgebied. Dit geldt vooral voor 

heikikker, poelkikker en rugstreeppad. Tijdens de werkzaamheden kunnen 

overwinteringsplaatsen verloren gaan, of worden aangetast. Het “kale” terrein dat zo ontstaat, 

is in eerste instantie veel minder geschikt als leefgebied voor deze soorten dan vóór het 

uitvoeren van de werkzaamheden. Maar als het gebied weer begroeid raakt – binnen 2-3 jaar 

- kan het even geschikt of mogelijk beter geschikt worden voor de beschermde soorten.  



 

 

 

 

Datum 

03.12.2018  

Kenmerk 

2018/0486923 

Pagina  

17 

 

Uw brief 

 

Uw kenmerk 

 

 

 

Verwijderen houtwal 

Voor het goed functioneren van de slenk is het nodig om binnen het profiel van de slenk een 

houtwal te verwijderen. Deze houtwal is onderdeel van het casco in Noordoost-Twente. De wal 

ligt in het Natura 2000-gebied Dinkelland.  

Het verwijderen van de houtwal is getoetst aan het cascobeleid van Noordoost-Twente door de 

Unie van Bosgroepen.  

 

In het casco-advies van is het volgende geconstateerd: 

- het verwijderen van de houtwal dient een natuurbelang. Door het nemen van 

o.a. deze maatregel worden de instandhoudingsdoelstellingen voor 

Punthuizen en Stroothuizen bereikt; 

- er geldt geen compensatieplicht voor maatregelen die nodig zijn om 

instandhoudingsdoelstellingen te realiseren; 

- het verwijderen van de wal draagt bij aan een hogere ruimtelijke kwaliteit 

van het landschap; 

- het gebied krijgt een hogere toekomstwaarde met bijzondere habitattypen in 

het gebied; 

- Punthuizen, Stroothuizen en het Beuninger Achterveld zijn in ‘de casco-

benadering’ getypeerd als een heideontginning, onder de categorie ‘Nieuwe 

structuren, veel ruimte voor schaalvergroting’. De voorgenomen maatregel 

past bij deze gebiedstypering. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het verwijderen van de houtwal zorgt voor een goed 

functionerend slenkensysteem en zal leiden tot een kwaliteitsimpuls voor het heidelandschap. 

 

Natura 2000-gebieden in Duitsland 

Nabij Punthuizen-Stroothuizen liggen vier Natura 2000 gebieden in Duitsland. Het 

dichtstbijzijnde gebied is Syenvenn, 1,5 km ten oosten van onderzoeksgebied en het 

Nederlands Natura 2000-gebied. Op 6 km afstand naar het oosten ligt Heseper Moor/Engdener 

Wüste. Beide betreffen heidegebieden, vergelijkbaar met Punthuizen-Stroothuizen. Ca. 3 km 

ten noordoosten ligt het gebied Tillenberge, dat bestaat uit een beekdal langs de Vecht met 

droge heide en voedselarm eikenbos. Ca. 3 km ten zuidoosten van Punthuizen ligt het 

Bentheimer Wald, een uitgestrekt bosgebied met vochtig eiken-haagbeukenbos, enkele 

natuurgraslanden en kleine beken. 

Uit onderzoek is gebleken dat veranderingen in de waterhuishouding optreden tot gemiddeld 

100 meter (maximaal 400 meter) van de Nederlands- Duitse grens. De hydrologische 

maatregelen zullen daarom geen invloed hebben op de Duitse Natura 2000-gebieden. 

 

Verwacht wordt, dat met het nemen van mitigerende maatregelen ter bescherming van de 

natuurwaarden, de belangen van de natuur tijdelijk geschaad zullen worden, maar dat deze 

waarden na uitvoering van de werkzaamheden juist zullen toenemen.  

 

 

6.6 Landschap 

 

De natuurterreinen Punthuizen, Stroothuizen en het Beuninger Achterveld vormen een open 

en half besloten heidelandschap, omgeven door een landschap van jonge heideontginning. De 

jonge heideontginningen onderscheiden zich door een duidelijk rationele, rechthoekige 

verkavelingsstructuur. Wegbeplantingen markeren in dit gebied de lange lijnen in het 
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landschap. De open agrarische gronden zijn kenmerkend voor de ruilverkavelingsperiode en 

worden scherp begrensd door de omliggende natuurgebieden. 

De hydrologische maatregelen en de bemestingsmaatregelen hebben indirect invloed op dit 

landschappelijke beeld, omdat het landschap rond de natuurclusters door functieverandering 

van agrarisch naar natuur een minder rationeel karakter zal krijgen. 

Door het herstel van de slenken wordt het landschap minder recht en licht glooiend. Daardoor 

wordt de oorspronkelijke geomorfologische gelaagdheid van het landschap meer zichtbaar. 

Ook verbetert de relatie tussen de verschillende deelgebieden onderling en de samenhang 

tussen de jonge heideontginningen met agrarische gronden en het heidelandschap. Dit 

versterkt de totale beleving van het natuurlijke karakter van het heidelandschap. 

Met het verwijderen van de houtwal neemt de belevingswaarde van de slenk toe. 

Verwacht wordt dat landschappelijke belangen niet geschaad zullen worden, maar dat de 

gebiedskarakteristiek globaal over het hele gebied wordt versterkt door het herstellen en beter 

zichtbaar maken van de geomorfologie, terwijl in het resterend agrarisch gebied het 

kenmerkende ontginningslandschap intact blijft.  

 

 

6.7 Cultuurhistorie  

 

De maatregelen hebben als doel de natuurgebieden als restanten van het heidelandschap te 

versterken en in stand te houden. De daarvoor benodigde werkzaamheden leiden niet tot 

aantasting van of een veranderend gebruik van de nabijgelegen historisch geografisch 

waardevolle essen. 

De te herstellen slenken en geïsoleerde laagten maken grondverplaatsingen uit de 20e eeuw 

ongedaan en maken het oude landschap juist weer meer zichtbaar. 

De huidige (grond)wal langs de noordrand van het Beuninger Achterveld wordt afgegraven 

omdat dit essentieel is voor herstel van het slenkensysteem. De cultuurhistorische waarde van 

deze wal is gering. 

Tevens worden een aantal bomkraters gedempt omdat deze lokaal de grondwaterstand sterk 

verlagen. Deze hebben cultuurhistorische waarde als herinnering aan de Tweede 

Wereldoorlog. Bomkraters die niet verstorend werken op de waterhuishouding blijven 

behouden, zodat deze cultuurhistorische waarde in ieder geval deels blijft behouden. 

 

 

6.8 Milieu 

 

Om de effecten van de werkzaamheden op het milieu te kunnen beoordelen is een 

plan/project-MER opgesteld. De project-MER-plicht geldt voor de ontgrondingsvergunning, de 

plan-MER-plicht voor het kaderstellende plan, het provinciaal inpassingsplan “Punthuizen-

Stroothuizen”, dat ten behoeve van de bestemmingswijziging is opgesteld. 

In het MER is weergegeven wat de effecten zijn op de verschillende milieuthema’s.  

Gebleken is dat de meeste effecten van het plan neutraal of positief zijn. Er treedt echter een 

negatief effect op ten aanzien van risico van natschade bij landbouw en beschikbaarheid van 

landbouwgrond. De relavante efffecten op de landbouw zijn beschreven in hoofdstuk 6.10. 

 

 

6.9 Archeologie 

 

De aanvraag voor de ontgrondingsvergunning hebben wij voor advies voorgelegd aan de 

archeoloog van het Oversticht. Op 12 november 2018 hebben wij het archeologisch advies van 

het Oversticht ontvangen. 
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De provinciaal archeoloog geeft in haar advies aan, dat, hoewel de kans op het aantreffen van 

archeologische resten en vondsten klein is vanwege de gemiddeld geringe diepte van de 

ontgrondingen, het toch noodzakelijk wordt geacht dat archeologische begeleiding onder 

protocol gewenst is bij het uitvoeren van de ontgrondingswerkzaamheden. De begeleiding is 

noodzakelijk in de gebieden ten noorden van de Mensmanweg. Voor de archeologische 

begeleiding moet een programma van eisen worden opgesteld.  

De archeoloog komt tot deze conclusie op grond van uitgevoerd bureauonderzoek. Voor de 

gemeente Losser is een archeologische advieskaart van bureau Raap geraadpleegd die is 

opgesteld ten behoeve van de planvorming van de herinrichting Losser-Noord. Het betreft een 

kaart met een deel van de ontgronden terreinen, de zuidelijke delen (Beuninger Achterveld), 

tussen de Holtweg in het zuiden en de Mensmanweg in het noorden. Op basis van 

landschappelijke kenmerken, heeft dit gebied een middelmatige verwachting heeft voor 

archeologie. Delen van het gebied worden op basis van de bodemkaart als verstoord 

aangegeven. Daar zijn archeologische resten waarschijnlijk verdwenen. Eén terrein is ook in 

het veld onderzocht. Dit heeft geen archeologische vondsten opgeleverd. In het zuiden van 

het Beuninger Achterveld zijn in het verleden enkele vuurstenen werktuigen gevonden, maar 

deze zijn niet als vindplaats aan te wijzen. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd 

worden dat voor dit gebied de kans op het aantreffen van archeologische vondsten gering is.  

Voor het grote gebied in het midden, ten noorden van de Mensmanweg, zijn geen meer 

gedetailleerde kaarten. Dit gebied heeft op de provinciale kaart grotendeels een lage 

verwachting, maar doorsnijdt soms gebieden met een hoge archeologische verwachting. 

Hoewel de kans klein is, kan niet worden uitgesloten dat hier nog archeologische resten en 

vondsten te vinden zijn, naar verwachting gaat het om losse vondsten en geen archeologische 

vindplaatsen.  

 
Voor de archeologische verwachting in de gemeente Dinkelland is de archeologische 

verwachtingskaart van deze gemeente beoordeeld. Volgens deze kaart heeft het gebied 

grotendeels een lage archeologische verwachting. De ontgrondingen worden echter ook 

uitgevoerd in gebieden met een middelhoge en hoge verwachtingswaarde. Hoewel de 

ontgronding niet diep gaat, kunnen eventuele archeologische resten direct onder het maaiveld 

liggen en daardoor toch aangetast worden. Ook hier gaat het naar verwachting om losse 

vondsten, maar sporen en structuren zijn niet uit te sluiten.  

 

Wij nemen het advies van het Oversticht over. In voorschrift 8 is vastgelegd dat in de 

gebieden ten noorden van de Mensmanweg de ontgrondingswerkzaamheden onder 

archeologische begeleiding moeten worden uitgevoerd.  

 

 

6.10 Landbouw 

 

Een groot deel van het plangebied is in agrarisch gebruik als grasland of akkerland. In het 

gebied bevinden zich voornamelijk melkveehouderijen. Het landgebruik is een combinatie van 

grasland voor beweiding en grasproductie en akkerland voor maisteelt. Deze gronden zijn in 

eigendom van agrariërs. Ongeveer 18 bedrijven hebben hier hun bedrijfslocatie en huiskavel.  

 

De bodemgeschiktheid en de huidige landbouwschade zijn uitgebreid onderzocht en 

beschreven door het onderzoeksbureau Aequator. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat vooral 

de gooreerd- en beekeerdgronden gevoelig zijn voor natte omstandigheden, vooral bij de 

maïsteelt. In de huidige situatie vallen echter veel agrarische gronden onder de hoger gelegen 

veldpodzolgronden. Deze gronden zijn vooral gevoelig voor droge omstandigheden. Door de 
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mogelijkheid van beregening worden deze gronden in de praktijk echter als minder 

schadegevoelig ervaren. 

 

In overleg met agrarische grondeigenaren en de LTO-afdeling Losser is in het kader van het 

‘Samen werkt beter’-proces gezocht naar een duurzame oplossing voor het gebied. Bij de 

planontwikkeling is gekeken naar: 

•  mogelijkheden voor het continueren van landbouwmogelijkheden met voldoende 

toekomstperspectief in en rond het plangebied; 

•  zorgen voor een goede landbouwkundige structuur van de landbouwbedrijven.  

 

Door het uitvoeren van de maatregelen zullen de percelen die vernatten en/of niet meer 

bemest mogen worden niet meer geschikt zijn voor regulier landbouwkundig gebruik. Deze 

percelen worden in overleg met de eigenaar omgevormd naar natuur. Het betreft een areaal 

van ca. 126 ha. De grondeigenaren krijgen een marktconforme prijs voor de gronden die zij 

verkopen. Dit proces is in gang gezet maar nog niet afgerond. 

Het verlies van agrarische grond gaat samen met een autonome ontwikkeling van afname van 

het aantal agrarische bedrijven. De bedrijfsgrootte per bedrijf hoeft daardoor niet af te nemen. 

Wel hebben resterende bedrijven vaak een behoefte aan extra grond voor vergroting van het 

bedrijf. Via het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) wordt op vrijwillige basis gezocht 

naar ruilingen die de landbouwstructuur verbeteren. 

 

 

6.11 Conclusie 

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet 

onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgronding op een 

verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met 

voorschriften. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

 

 

 

 

Lars Wuijster, 

teamleider Vergunningverlening 
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PROCEDURE BIJLAGE 1 

 

Staatsbosbeheer heeft in opdracht van provincie Overijssel een inrichtingsplan opgesteld voor 

het Natura 2000-gebied Dinkelland, deelgebied Punthuizen-Stroothuizen. Gedeputeerde 

Staten heeft met dit inrichtingsplan ingestemd op 21 november 2017. In dit plan zijn de 

maatregelen uitgewerkt die nodig zijn om de natuur in dit gebied duurzaam te behouden en 

versterken.  

 

Voor de uitvoering van de (herstel)maatregelen Natura 2000 hebben de provincie Overijssel 

en het waterschap Vechtstromen diverse ontwerpbesluiten in gezamenlijkheid opgesteld. Deze 

ontwerpbesluiten (en bijbehorende stukken) liggen, op basis van de coördinatieverordening 

Natura 2000 Overijssel (d.d. 9 november 2016) op basis van de Wet ruimtelijke ordening 

(artikel 3.33 en 3.34 Wro), gezamenlijk ter inzage in de periode 18 december 2018 tot en met 

28 januari 2019. In deze periode mag een ieder een zienswijze indienen.  

 

Ontwerpbesluiten 

Voor de realisatie van de maatregelen om de natuurdoelen in het gebied Punthuizen-

Stroothuizen te behalen, zijn de volgende ontwerp besluiten opgesteld:  

Bevoegd gezag provincie Overijssel: ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) 

Bevoegd gezag Waterschap Vechtstromen: Waterwetvergunning  

Bevoegd gezag provincie Overijssel: ontgrondingenvergunning 

 

Ter inzage legging ontwerpbesluit en zienswijzen 

De ontwerpbesluiten zijn in te zien van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 op de 

volgende locaties:  

- Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER 

- Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP 

- Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE  ZWOLLE 

Daarnaast is het ontwerp-PIP digitaal in te zien via: www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen 

of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipPuntenStroot-on01.  

 

In de periode van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 kunt u uw zienswijze bij 

voorkeur digitaal indienen via Natura2000-vergunningen@overijssel.nl onder vermelding van 

het nummer 3878915, Punthuizen-Stroothuizen en het ontwerpbesluit waarop de zienswijze 

betrekking heeft.  

 

Het is ook mogelijk om schriftelijk uw zienswijze in te dienen bij:  

 

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel 

T.a.v. de heer J. Klompmaker 

o.v.v. Punthuizen Stroothuizen, nummer 3878915 

Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE 

 

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact 

opnemen met de heer Jan Klompmaker, j.klompmaker@overijssel.nl, 038 499 80 76. 
 

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen 

http://www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
mailto:Natura2000-vergunningen@overijssel.nl
http://www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen


 

 

Datum 

03.12.2018  

Kenmerk 

2018/0486923 

Pagina  

22 

 

Uw brief 

 

Uw kenmerk 

 

 

 

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan: 

 

 

Staatsbosbeheer T.a.v. C. Bekhuis Postbus 6 7400 AA  DEVENTER 

Burgemeester en Wethouders 

van Dinkelland 

 Postbus 11  7590 AA  DENEKAMP 

Burgemeester en Wethouders 

van Losser 

 Postbus 90 7580 AB  LOSSER 

Mevrouw S. Wentink 

(provinciaal archeoloog) 

p/a Het Oversticht Postbus 531 8000 AM  ZWOLLE 

Het dagelijks bestuur van 

Waterschap Vechtstromen 

 Postbus 5006 7600 GA  ALMELO 

 


