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BIJLAGE 1 - ADVIEZEN COMMISSIE VOOR DE M.E.R. 
 

De Commissie m.e.r. heeft twee adviezen verwerkt, die relevant zijn voor het voorliggende MER: 

• Advies reikwijdte en detailniveau n.a.v. de NRD (27-03-2018) 

• Tussentijds toetsingsadvies n.a.v. tussenversie MER (planMER) (21-11-2018) 

In onderstaande tabellen is aangegeven hoe in het MER gebruik is gemaakt van de adviezen van de Commissie 

m.e.r. 

 

Essentie van de opmerkingen in Advies reikwijdte en detailniveau Locatie in MER 

De besluiten die zijn genomen voor het Natura 2000-beheerplan en de PAS-

Gebiedsanalyse staan niet meer ter discussie voor dit project. Maak in het MER 

duidelijk welke keuzemogelijkheden resteren binnen deze kaders. 

Deel A: par 1.3 

 

Geef in het MER aan welke wet- en regelgeving en welk beleid relevant is voor de 

natuurontwikkeling en of het voornemen kan voldoen aan de randvoorwaarden die 

hieruit voortkomen.  

Deel A: par 1.3 

Naast het PIP, het inrichtingsplan en de ontgrondingsvergunning zullen andere 

besluiten genomen worden voor de realisatie van het voornemen. Geef aan welke 

besluiten dit zijn, wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat globaal de tijdsplanning 

is. 

Deel A: par 2.3 

Aan de uitwerking van de maatregelen is een aantal randvoorwaarden meegegeven. 

Maak duidelijk waar deze zijn vastgelegd en hoe ‘hard’ ze zijn.  

Deel A: par. 4.2.3 

Geef in het MER een beschrijving van het proces van alternatievenontwikkeling en 

welke andere alternatieven zijn overwogen en onderbouw waarom deze niet verder 

worden uitgewerkt. 

Deel B: par. x.4 of x.5  

Motiveer waarom het gekozen ontwerp optimaal is vanuit de (natuur)doelstellingen, 

gegeven de gestelde randvoorwaarden. 

Deel B: par. x.4 of x.5  

Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te verwachten 

milieutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te 

verwachten milieueffecten. 

Deel A: hst. 3 

Gebruik een watersysteemanalyse om aan te geven hoe het water in en door het 

gebied stroomt, welke peilen worden gehanteerd en welke kwaliteit het heeft. Bepaal 

hiermee of wijziging van deze omstandigheden nodig is om de natuurdoelen te halen.  

Deel A: hst. 3 

Geef een beschrijving van het huidige grondgebruik in het plan- en studiegebied. 

Beschrijf ook de uitgangssituatie en eventuele autonome ontwikkelingen van de 

rietteelt in het MER.  

Deel A: hst. 3 

Ga in op trends die losstaan van specifieke besluitvorming zoals de gevolgen van de 

klimaatverandering en de veenbodemdaling. 

Deel A: par. 3.4.2 

Beschrijf in het MER welke mogelijke locaties er zijn voor de te graven petgaten en wat 

de criteria zijn voor de locatiekeuzes. Besteed daarbij specifiek aandacht aan de 

waterkwaliteit. 

Deel A: par. 4.3 
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Essentie van de opmerkingen in Advies reikwijdte en detailniveau Locatie in MER 

Gebruik de watersysteemanalyse (zie paragraaf 3.2 van dit advies) om de 

hydrologische omstandigheden zoveel mogelijk te kwantificeren, zodat het MER kan 

onderbouwen dat de (abiotische) voorwaarden aanwezig zijn om de verschillende 

doelen te realiseren. Het gaat hierbij zowel om voorwaarden met betrekking tot 

waterkwaliteit als –kwantiteit. Stuur daarbij op een aantal condities die met het gekozen 

hydrologische model kunnen worden berekend.  

Deel A: par. 3.2 

De NRD wijst erop dat de natuurlijke ontwikkeling van het veengebied leidt tot steeds 

dichtere begroeiing. Op de lange termijn is dus sprake van cyclisch beheer waarbij de 

verlande petgaten steeds weer opengelegd worden. Geef aan hoe dit beheer zo 

duurzaam mogelijk kan plaatsvinden.  

Deel A: par. 4.3 

Bekijk per gebied welke varianten er mogelijk zijn om de doelen te behalen. Laat in het 

MER zien welke afwegingen zijn gemaakt bij het opstellen van varianten voor de 

inrichting van de gebieden.  

Deel B: par. x.4.3 

Maak bij de beoordeling van het planalternatief en de mogelijke variaties onderscheid 

tussen doelrealisatie (oplossend vermogen van de varianten) en milieueffecten 

(effecten van de varianten op de omgeving). Geef de doelen zodanig weer dat het 

doelbereik van de varianten zo concreet en kwantitatief mogelijk kan worden getoetst. 

Deel B: variatieparagrafen 

Daarnaast moeten de milieueffecten van de varianten onderling, én met de 

referentiesituatie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de 

mate waarin de positieve en negatieve effecten van de varianten verschillen. 

Deel B: effectparagrafen 

Geef aan welke aannames zijn gedaan bij de effectbepaling, welke onzekerheden in de 

effectbepaling een rol spelen, hoe groot deze onzekerheden bij benadering zijn, en in 

welke mate terugvalopties (maatregelen ‘achter de hand’) beschikbaar zijn, mochten de 

effecten na realisatie groter zijn dan waar van tevoren van uitgegaan is. 

Deel B: effectparagrafen 
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Essentie van de opmerkingen in Advies reikwijdte en detailniveau Locatie in MER 

In paragraaf 4.4 van de NRD wordt ingegaan op de milieueffecten die zullen worden 

onderzocht. Houd in algemene zin rekening met de volgende aandachtspunten: 

a) Kwantificeer milieugevolgen waar het hydrologische effecten betreft. 

b) Maak een duidelijk onderscheid tussen de effecten in de realisatiefase 

(aanleg/inrichting) en de eindsituatie (beheer, onderhoud en gebruik). 

c) Motiveer voor de verschillende thema’s de omvang van het gehanteerde 

studiegebied. 

d) Besteed aandacht aan cumulatie van effecten. 

e) Onderbouw indien aan de orde de keuze van rekenregels/-modellen en van de 

gegevens waarmee de effecten van het voornemen worden bepaald. Ga ook in op 

de onzekerheden in deze bepaling. 

f) Houd rekening met de bandbreedte in mogelijke effecten van klimaatverandering, 

op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI. 

g) Maak duidelijk welke bandbreedte in de effecten kan optreden, mede op basis van 

de genoemde onzekerheden en eventuele toekomstige bijsturing op basis van 

monitoring.  

h) Geef aan welke mitigerende maatregelen mogelijk en noodzakelijk zijn, in welke 

mate hierbij de effecten verminderd worden en in hoeverre dit gevolgen heeft voor 

het doelbereik. 

Deel B: effectparagrafen 

 

Breng de effecten op grondwater zoals veranderingen in grondwaterstanden, kwel en 

wegzijging, zoveel mogelijk kwantitatief in beeld. 

Deel B: effectparagrafen 

Beschrijf zoveel mogelijk kwantitatief de positieve effecten van het project, zoals de 

vermindering van veenafbraak en bodemdaling. 

Deel B: effectparagrafen 

Schets op hoofdlijnen het ecologisch functioneren van het studiegebied en beschrijf de 

belangrijkste sleutelfactoren die daarop van invloed zijn. Geef in het MER aan welke 

kenmerkende habitats en soort(groep)en aanwezig zijn in het studiegebied. Ga daarna 

in op de potentiële ingreep-effectrelaties tussen de voorgenomen activiteit en de in het 

studiegebied aanwezige natuurwaarden. 

Deel B: effectparagrafen 
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Essentie van de opmerkingen in Advies reikwijdte en detailniveau Locatie in MER 

Motiveer de omvang van het studiegebied, ook rekening houdend met de mogelijk ver 

reikende effecten van stikstofdepositie door werkzaamheden in de aanlegfase. 

Beschrijf voor het Natura 2000-gebied De Wieden: 

a) de instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende soorten en habitattypen en 

of die al dan niet gehaald worden. Geef aan of het gaat om verbeter- of 

behoudsdoelstellingen; 

b) de ligging, oppervlakte en kwaliteit van habitattypen en leefgebieden voor soorten; 

c) de ecologische functies van het studiegebied voor soorten; 

d) de ecologische draagkracht van het studiegebied voor relevante soorten, 

gerelateerd aan de instandhoudingsdoelstellingen. 

Deze beschrijving kan beperkt blijven tot de habitattypen en/of soorten die door het 

voornemen beïnvloed worden en vervult zowel een functie voor de toetsing aan het 

doelbereik als voor de beoordeling van eventuele negatieve effecten. 

Deel B: effectparagrafen 

Beschrijf de mogelijke gevolgen voor de in het gebied beschermde habitattypen en 

soorten, en ga daarbij in op aanlegfase en waar relevant het eindbeeld. Houd bij de 

effectbeschrijving ook rekening met externe werking en cumulatie. Onderbouw de 

effecten waar mogelijk kwantitatief. 

Deel B: effectparagrafen 

Beschrijf voor het NNN-gebied de daarvoor geldende ‘wezenlijke kenmerken en 

waarden’. Onderzoek – ook ten behoeve van het doelbereik - welke gevolgen het 

initiatief voor deze actuele en potentiële kenmerken en waarden heeft.  

Deel B: natuurparagrafen 

Beschrijf welke door de Wet natuurbescherming beschermde soorten in het 

studiegebied voorkomen. Beoordeel of het voornemen kan leiden tot overtreding van 

de algemene verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming, en of eventuele 

overtreding afbreuk kan doen aan de regionale of landelijke staat van instandhouding. 

Breng indien relevant mitigerende of compenserende maatregelen in beeld. Geef aan 

of het voornemen uitgevoerd kan worden in overeenstemming met hoofdstuk 3 

(“Soorten”) van de Wet natuurbescherming. 

Deel B: natuurparagrafen 

De Commissie adviseert de (effect)beschrijving van de milieuaspecten landschap en 

cultuurhistorie/archeologie te baseren op een visie op deze aspecten.  

Er is getoetst aan de 

kwaliteiten. Deel B: 

landschap- en CH-

paragrafen. 

Geef aan in hoeverre een hoger waterpeil in de natuurgebieden aanleiding geeft tot de 

inrichting van buffergebieden, zodat de omgeving geen effecten ondervindt van het 

hogere waterpeil. 

Dit bleek nodig te zijn bij 

Muggenbeet om de camping 

te ontzien. Zie deel B: 

Muggenbeet. 

In de NRD wordt onder 4.4 Effectbeoordelingskader in tabel 3 ook Beheerinspanning 

als criterium genoemd in tabel 3. Besteed in dit verband ook aandacht aan de gevolgen 

van het project voor de beheerinspanning van het waterschap. 

Deel B: effectparagrafen 

m.b.t. water 
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Essentie van de opmerkingen in Advies reikwijdte en detailniveau Locatie in MER 

Houd bij de vergelijking van de varianten en bij de toetsing van de varianten aan  

(project)doelen en wettelijke grenswaarden expliciet rekening met de onzekerheden in 

effectbepalingen. Geef daarvoor in het MER inzicht in: 

a) de waarschijnlijkheid dat effecten optreden, d.w.z. het realiteitsgehalte van de 

verschillende effectscenario’s (best-case en worst-case); 

b) het belang van de onzekerheden in effectbepalingen voor de significantie van 

verschillen tussen varianten, en daarmee voor de vergelijking van varianten; 

c) op welke wijze en wanneer na realisering van het initiatief de daadwerkelijke 

effecten geëvalueerd worden, bijvoorbeeld via een oplevertoets, en welke 

maatregelen ‘achter de hand’ beschikbaar zijn als (project-)doelen en 

grenswaarden in de praktijk niet gehaald worden. 

Deel B: effectparagrafen 

Daarnaast geldt dat het habitattype blauwgraslanden specifieke abiotische eisen stelt. 

Neem ten aanzien hiervan de indicatoren op in het monitoringsprogramma zodat kan 

worden beoordeeld of de doelen tijdig worden behaald. 

Gebruik dezelfde uitgangspunten voor het MER als voor de monitoring van de 

natuurwaarden. 

Deel B: natuurparagrafen 

Essentie van de opmerkingen in Tussentijds toetsingsadvies Locatie in MER 

Onderdeel van het project is om in de bestaande natuur petgaten te graven om de 

successie van water naar land weer op gang te brengen. Uitgangspunt van het project 

is dat bij de locaties voor petgaten geen sterke wegzijging naar aangrenzende diepe 

polders plaatsvindt (uitgangspunt 11). Bij het graven van petgaten kan echter de 

deklaag worden doorgraven. Dit betekent dat meer wegzijging plaatsvindt naar 

aangrenzende lager gelegen landbouwgronden. Voordat locaties voor de petgaten 

worden gekozen, zal duidelijk moeten zijn waar dit risico op extra wegzijging bestaat of 

hoe dit wordt voorkomen. Voor de gewenste vegetatieontwikkeling door successie is 

het noodzakelijk dat de daarvoor benodigde abiotische omstandigheden aanwezig zijn. 

Zonder mesotrofe, basenrijke waterkwaliteit in het gebied treedt de gewenste 

verlanding niet op. Uit het voorlopige MER blijkt niet in hoeverre deze omstandigheden 

in de zoekgebieden van petgaten kunnen worden bereikt. 

De Commissie adviseert om in de uitwerking van het MER zowel de dikte en de 

weerstand van de deklaag als de abiotische eisen aan verlanding te betrekken bij de 

keuze voor de locatie van herstel of het creëren van petgaten. 

In deel B, hst petgaten, is 

aangegeven welke eisen 

Staatsbosbeheer stelt aan 

de aannemer, om te zorgen 

dat er geen 

weerstandgevende 

deklagen worden vergraven. 

Eén van de doelen van het project is om 90 hectare aan petgaten te graven. Hierdoor 

kan het bestaande landschap ingrijpend worden aangepast. Het voorlopige MER bevat 

nog geen ontwerp van de inrichting van het nieuw te vormen landschap. De keuze voor 

petgaten impliceert dat een landschap wordt beoogd dat ooit heeft bestaan. 

Tegelijkertijd geeft het MER aan dat het nieuwe verlandingsproces geen reproductie 

hoeft te zijn van het verlandingsproces, zoals in het verleden in De Wieden heeft 

plaatsgevonden. Om te voorkomen dat een onsamenhangend nieuw landschap van 

petgaten, plassen en meertjes ontstaat, is het van belang om rekening te houden met 

landschappelijke waarden, zoals het middeleeuwse verkavelingspatroon in een deel 

van Muggenbeet.  

De Commissie adviseert om in de uitwerking van het MER een helder beeld te 

schetsen van het nieuwe landschap dat met de petgaten wordt gecreëerd.  

Dit moet nog 
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Essentie van de opmerkingen in Advies reikwijdte en detailniveau Locatie in MER 

Het voorlopige MER geeft aan dat petgaten voor het gebied Muggenbeet grotendeels 

een gebiedsvreemde structuur zijn. Uit een mondelinge toelichting van de provincie op 

13 november 2018 heeft de Commissie begrepen dat niet wordt beoogd om te graven 

op plekken waar nog geen petgaten waren.  

Mocht toch worden gegraven op plekken waar ze zich nog niet eerder bevonden, 

adviseert de Commissie om in de uitwerking van het MER in te gaan op de effecten 

daarvan op landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in het 

gebied. 

Is niet aan de orde. 

In het voorlopige MER ontbreekt nog een nadere analyse van de waterkwaliteit in het 

gebied. Voor de nieuwe, vochtige, kwetsbare natuur is de juiste nutriëntenhuishouding 

in de wortelzone van essentieel belang. Het gaat hierbij zowel om 10 hectare 

blauwgrasland in deelgebied Muggenbeet, als om de verlandingsvegetatie die in de 

petgaten wordt gerealiseerd. Dit wordt in het MER erkend, maar onduidelijk is hoe dit 

wordt opgelost. Daar komt bij dat met name Muggenbeet relatief hoog in het landschap 

ligt, omringd door polders, waardoor wegzijging plaatsvindt. De uitdaging is om hier het 

gehele jaar voldoende hoogwaardige wateraanvoer en daarmee grondwater in de 

wortelzone van de graslanden te houden.  

De Commissie adviseert om in de uitwerking van het MER de waterkwaliteit in het 

gebied nader te analyseren, zodat maatregelen waarmee de benodigde waterkwaliteit 

kan worden bereikt, in beeld komen. 

We vroegen bij WSDOD 

waterkwaliteitsgegevens op. 

Eerder adviseerde de Commissie om in het MER in te gaan op trends die losstaan van 

specifieke besluitvorming, zoals de gevolgen van de klimaatverandering en de 

veenbodemdaling. In het voorlopige MER is gekeken naar de mogelijkheden van 

klimaatmitigatie. Het gaat echter nog niet in op de effecten van extreem weer als risico 

op het doelbereik. De verwachting bestaat dat Nederland in de toekomst te maken 

krijgt met periodes van zowel hevige neerslag als langdurige droogte. Ook kan de 

watertemperatuur geleidelijk stijgen. Het MER kan helpen om inzicht te geven wat de 

effecten van deze verandering van het klimaat betekent voor het behalen van de 

natuurdoelstellingen in het gebied.  

Gelet hierop heeft de Commissie bij de provincie nagevraagd hoe de afgelopen zomer 

in het gebied met de droogte is omgegaan. De provincie heeft laten weten dat water is 

ingelaten via gemaal Stroïnk en de stuw bij Beukers. De inlaat van voedselrijker water 

uit de IJssel via stuw Beukers (enkele dagen) is uitzonderlijk en heeft gevolgen gehad 

voor de waterkwaliteit. De waterinlaat is duidelijk terug te zien in de meetreeksen in 

diverse peilbuizen verdeeld over het gebied. Volgens de provincie is in het gebied 

weinig droogteschade te zien, omdat het voor het grootste deel zeer nat is en in de 

zomer ook nat is gebleven. Op de hogere delen is verdroging waargenomen, maar dit 

heeft, voor zover dat nu bepaald kan worden, niet tot blijvende schade geleid. De 

praktijk leert echter dat schade aan natuur als gevolg van een achteruitgang in de 

waterkwaliteit pas in latere groeiseizoenen zichtbaar wordt.  

De Commissie adviseert om in de uitwerking van het MER een beschouwing te geven 

van de effecten van extreem weer op het doelbereik. Maak hierbij gebruik van 

beschikbare informatie over de gevolgen voor de natuur van eerdere periodes van 

extreem weer (natte perioden en perioden van droogte). 

Deel A: par. 3.4.2 
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Essentie van de opmerkingen in Advies reikwijdte en detailniveau Locatie in MER 

Een van de doelen van het project is om de Grote Vuurvlinder (ondersoort batava) 

weer in De Wieden terug te brengen, onder andere door een verbindingszone in 

Muggenbeet aan te leggen. Uit het voorlopige MER blijkt dat het opbouwen van een 

levenskrachtige populatie in De Wieden een ambitieuze opgave is. De Weerribben (en 

de aansluitende Friese veenmoerassen) en niet De Wieden zijn al decennialang het 

centrum van de verspreiding van de soort. In de afgelopen twintig jaar is de soort zelfs 

niet of nauwelijks meer in De Wieden gesignaleerd. In tabel 6 van het voorlopige MER 

worden enkele mogelijke oorzaken van de verdwijning genoemd, zoals intensief 

maaibeheer en landgebruik, maar ook langdurige winterinundaties. Aanleg van een 

verbinding suggereert dat ook isolatie een probleem is. Zonder nadere analyse van de 

mogelijke oorzaken van het vrijwel afwezig zijn van de soort bestaat het risico dat het 

terugbrengen van verlandingsvegetaties met waterzuring en nectarplanten als 

kattenstaart en kale jonker niet voldoende is om de soort terug te brengen. Per slot van 

rekening is dit biotoop met de genoemde soorten nu ook in De Wieden aanwezig. 

De Commissie adviseert om in de uitwerking van het MER nader te onderzoeken 

waarom de Grote Vuurvlinder al geruime tijd in De Wieden vrijwel afwezig is, om na te 

gaan hoe optimale condities voor de soort kunnen worden gecreëerd. 

Deel B: hst over 

Muggenbeet. 
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BIJLAGE 2 - BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

 

Autonome ontwikkeling  De (ruimtelijke) situatie zoals die in de toekomst aanwezig zal zijn, als 

ervan wordt uitgegaan dat het nu vastgestelde overheidsbeleid wordt 

uitgevoerd. Dit houdt onder andere in dat ruimtelijke plannen (zoals 

over de aanleg van wegen, woonwijken of bedrijventerreinen), 

waarover nu besluiten zijn genomen, zijn gerealiseerd.  

Bevoegd gezag  Het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de besluitvorming 

over plannen, projecten en activiteiten.  

Beoordelingscriteria Beoordelingscriteria zijn de criteria aan de hand waarvan de 

milieueffecten worden beschreven en beoordeeld. 

Besluit m.e.r. Algemene maatregelen van bestuur om te kunnen bepalen of bij de 

voorbereiding van een plan of besluit een m.e.r.-

(beoordelings)procedure moet worden doorlopen (artikel 7.2 Wet 

milieubeheer).  

Combinatie plan/project-MER Wanneer voor een activiteit tegelijkertijd een besluit en een plan 

worden voorbereid, met inpassing van de activiteit in dat plan, kan 

één milieueffectrapport worden opgesteld (artikel 14.4b Wet 

milieubeheer). Het Project-MER bevat de informatie en argumenten 

voor het geheel van activiteiten en het plan. 

Compenserende maatregel Maatregel die de nadelige invloed van een ingreep/ activiteit 

compenseert door elders een positief effect te genereren. Zoals het 

verleggen van een watergang of het aanplanten van nieuwe bomen. 

Commissie m.e.r. De Commissie m.e.r. is een onafhankelijk orgaan dat adviseert over 

de inhoud van milieueffectrapporten. De initiatiefnemer is verplicht de 

Commissie m.e.r. om toetsingsadvies te vragen bij een MER.  

MER  Het Milieueffectrapport. 

M.e.r.-beoordeling Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te 

bepalen of er bij een voorgenomen activiteit, die genoemd staat in 

onderdeel D van het Besluit m.e.r., mogelijke belangrijke nadelige 

milieugevolgen kunnen optreden. Alleen voor besluiten geldt een 

m.e.r.-beoordeling. Als een activiteit genoemd staat in onderdeel D en 

deze worden vastgelegd in een kaderstellend plan geldt een m.e.r.-

plicht. 

M.e.r.-plicht Het doorlopen van een m.e.r. kan voortkomen uit wettelijke 

verplichtingen of vrijwillig opgestart worden. Een m.e.r. is verplicht bij 

de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid die 

kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

M.e.r.-procedure De procedure voor de milieueffectrapportage. 
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Mitigerende maatregel  Maatregel die de nadelige gevolgen voor het milieu voorkomt of 

beperkt. Zoals het ophangen van markeringen in de bliksemdraden, 

zodat vogels de hoogspanningsverbinding beter kunnen zien.  

Natura 2000 Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de 

Europese Unie. Het doel van dit netwerk is om de achteruitgang van 

de biodiversiteit met alle lidstaten tegen te gaan. Deze gebieden zijn 

aangewezen omdat ze van internationaal belang zijn, bijvoorbeeld als 

overwinteringsplaats voor vogels. In Nederland zijn 166 gebieden 

aangemeld. Natura 2000 komt voort uit de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijnen. In Nederland is deze vertaald in de Wet 

Natuurbescherming. 

NNN    Natuur Netwerk Nederland 

NRD  Notitie Reikwijdte en detailniveau. De afbakening van het onderzoek 

in de m.e.r.-procedure.  

PAS    Programmatische Aanpak Stikstof 

Plan-m.e.r./Plan-MER Procedure en rapport om de overheid te ondersteunen bij strategische 

afwegingen. Bijvoorbeeld over tracés voor 

hoogspanningsverbindingen door Nederland of bij de keuze van 

locaties voor woningen of bedrijven. 

PIP  Provinciaal Inpassingsplan. Een bestemmingsplan van provincie of 

Rijk, waarmee de bestemming van een bepaald gebied juridisch kan 

worden vastgelegd. Een inpassingsplan kan alleen worden 

vastgesteld wanneer er sprake is van een 'provinciaal belang' (bij de 

provincie) of 'rijksbelang' (bij het rijk).  

Project-m.e.r. /Project-MER Procedure en rapport voor een besluit over de realisatie van een 

activiteit. Het rapport beschrijft de milieugevolgen van concrete 

activiteiten.  

Ontgrondingsvergunning Vergunning voor het afgraven van de bodem.  

Richtlijnen m.e.r.  Het bevoegd gezag geeft door middel van de richtlijnen aan welke 

milieu-informatie het MER dient te bevatten om het milieubelang 

volwaardig mee te kunnen wegen.  

VKA  Voorkeursalternatief 
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BIJLAGE 3 - BELEIDSKADERS 

Hieronder is een lijst met relevante beleidskaders toegevoegd en wat dit specifiek voor het project 

Weerribben/Wieden betekent. Het beleid is uitgesplitst naar Europees beleid vanuit de EU, Nationaal 

beleid vanuit de Rijksoverheid, regionaal beleid vanuit de provincies en waterschappen en lokaal 

beleid vanuit de betrokken gemeentes.  

Beleidskaders  

Europees beleid  

Vogel en habitatrichtlijn  De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vereisen dat speciale beschermingszones worden 

aangewezen ten behoeve van het Europese Natura 2000-netwerk. De richtlijnen 

verplichten Nederland de habitattypen en soorten waar Nederland 

medeverantwoordelijk voor is in een gunstige staat van instandhouding te brengen of in 

voorkomend geval te herstellen. 

In het aanwijzingsbesluiten staan de exacte begrenzingen van de betreffende Natura 

2000-gebieden en de instandhoudingsdoelstellingen voor de beschermde soorten en 

leefgebieden. De beleids- en beheersmaatregelen die nodig zijn om de 

instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en soorten te bereiken zijn opgenomen 

in het Natura 2000-beheerplan. 

Natura 2000 Het is verboden zonder vergunning een project uit te voeren dat -gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied- de kwaliteit van de 

natuurlijke habitattypen of habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een 

significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is 

aangewezen (art 2.7 lid 2).  

Kaderrichtlijn Water (KRW) De Kaderrichtlijn Water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en 

grondwater in Europa op orde is. Om dit te bereiken wordt de kwaliteit van de 'eigen' 

wateren op peil gebracht. De Kaderrichtlijn stelt eisen aan de kwaliteit van het 

oppervlaktewater en het grondwater. De KRW geeft bijvoorbeeld aan wat het 

zuurstofgehalte moet zijn, hoeveel zware metalen een bepaald type water maximaal 

mag bevatten en welke vissen er behoren voor te komen. Het uiteindelijk doel is om te 

komen tot 'een goede chemische en ecologische toestand' van het water. Omdat de 

Natura 2000-gebieden Weerribben en De Wieden overlapt met het KRW waterlichaam 

worden maatregelen van beide beleidslijnen op elkaar afgestemd.  

Verdrag van Valletta (Malta) Het Verdrag van Malta regelt de omgang met het Europees archeologisch erfgoed. Het 

doel van het verdrag is het beschermen en behouden van archeologisch erfgoed. In de 

Nederlandse wetgeving is dit verdrag verwerkt in de Erfgoedwet. Het uitgangspunt is 

dat er onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van archeologische 

waarden voordat ruimtelijke plannen worden uitgevoerd. In de ontwikkeling van plannen 

dient hier ook zoveel mogelijk rekening mee gehouden te worden.  

Nationaal beleid   

Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte (SVIR) 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk hoe op nationaal 

niveau het land eruit komt te zien. Zo wordt het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer aan 

provincies en gemeenten overgelaten. Binnen de door het rijk gestelde kaders 

begrenzen, beschermen en onderhouden de provincies een natuurnetwerk met de juiste 

ruimtelijke, water- en milieucondities voor kenmerkende ecosystemen van 

(inter)nationaal belang (het Natuurnetwerk Nederland). Overheden zijn gehouden aan 

de bescherming van de NNN. Dit is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de 

wezenlijke waarden en kenmerken’ van het NNN, waarbij tevens rekening wordt 

gehouden met andere gebiedsbelangen, zoals cultuurhistorische kwaliteiten.  
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Beleidskaders  

Deltaprogramma Via de ‘Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening' heeft het Deltaprogramma 

een plek gekregen in de Waterwet. Doel van het deltaprogramma is om Nederland te 

blijven beschermen tegen hoog water en om de zoetwatervoorziening op orde te 

houden. Naast waterveiligheid vraagt de waterkwaliteit aandacht.  

Nationaal Waterplan 2016-

2021 

In het Nationaal Waterplan zijn strategische doelstellingen voor het waterbeheer 

vastgesteld. 

Erfgoedwet (2016) en 

Monumentenwet 1988 

(Verdrag van Valletta [Malta] 

is hierin verwerkt) 

De Erfgoedwet bevat regels voor de archeologische monumentenzorg. De omgang met 

archeologie in de fysieke leefomgeving wordt onderdeel van de Omgevingswet. Tot dat 

deze ingaat, gelden de regels hierover in de Monumentenwet. Deze bevat een aantal 

belangrijke uitgangspunten: archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem 

bewaren; vroeg in de ruimtelijke ordening al rekening houden met archeologie; 

bodemverstoorders betalen de kosten voor archeologisch vooronderzoek en indien 

nodig ook voor opgravingen.  

Terreinen op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) zijn beschermd middels de 

Erfgoedwet. In de deelgebieden komen geen archeologische monumenten voor en één 

Rijksmonument het Watergemaal A.F. Stroïnk.  

Waterwet De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook 

de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Waterwet omvat het 

waterbesluit en waterregeling. 

In het waterbesluit regelt o.a. inhoudelijke aspecten van de plannen in verband met 

implementatie van de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn overstromingsrisico's.  

De waterregeling bevat regels over de organisatie van het waterbeheer en de 

begrenzing van oppervlaktewaterlichamen en de aanwijzing van de drogere 

oevergebieden. Verder regelt de Waterregeling een enkel inhoudelijk aspect van het 

regionaal waterplan en de beheerplannen. 

Wet Natuurbescherming Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie 

wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De wet 

bevat alle regels rondom de bescherming van natuurgebieden en soorten.  

De wet regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 

beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De 

minister wijst deze gebieden aan. Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister 

instandhoudingsdoelstellingen op voor de leefgebieden van vogels en voor de 

natuurlijke habitats of habitats van soorten. De provincies stellen voor de Natura 2000-

gebieden een beheerplan op. In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten 

zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden bereikt. 

De Wet natuurbescherming bevat o.a. regels over de bescherming van vogels 

(Vogelrichtlijn) en van soorten dieren en planten onder de Habitatrichtlijn en onder de 

voormalige Flora- en faunawet. 

Ten aanzien van beschermde soorten, is in de Wet natuurbescherming geregeld dat 

wanneer handelingen in het kader van Natura 2000 uitgevoerd gaan worden ter 

uitvoering van een instandhoudingsdoelstelling of een passende maatregel, er een 

vrijstelling geldt voor alle beschermde soorten. Dit geldt echter alleen wanneer in een 

door het bevoegde gezag vastgestelde beheerplan of een programma in het kader van 

een programmatische aanpak, de betreffende handelingen zijn getoetst aan de criteria 

voor afwijking van het beschermingsregime. Dat is in dit geval niet het geval, waardoor 

een aparte beoordeling noodzakelijk is. 
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Beleidskaders  

Wet bodembescherming 

[Wbb], Besluit bodemkwaliteit 

In de Wbb is het wettelijke kader voor het Nederlandse bodembeleid vastgelegd. De 

Wet bodembescherming heeft de bescherming van de kwaliteit van de bodem en een 

beter ecologisch beheer van de bodem tot doel. Tevens regelt het Besluit 

bodemkwaliteit regelt de toepassing van bouwstoffen, grond en bagger. Bovendien is in 

het besluit de regelgeving in verband met Kwalibo geïntegreerd. 

Natuurnetwerk Nederland 

(voormalig EHS) 

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan 

te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met 

elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In het Natuurnetwerk Nederland liggen 

bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd, 

landbouwgebieden welke worden beheerd volgens agrarisch natuurbeheer, wateren en 

kustzones, alle Natura 2000-gebieden.  

Besluit m.e.r. Het Besluit m.e.r. is een AMvB onder de Wet milieubeheer, waarin onder andere is 

aangegeven in welke gevallen een milieueffectrapportage verplicht is.  

Regionaal beleid  

Omgevingsvisie Overijssel  De Omgevingsvisie schets de lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving in de 

provincie Overijssel. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de 

fysieke leefomgeving waaronder ruimte, natuur, landschap en cultureel erfgoed.  

Omgevingsverordening 

Overijssel  

Eén van de instrumenten voor de doorwerking van het beleid uit de Omgevingsvisie is 

de verordening. In de Omgevingsverordening wordt een relatie gelegd tussen Natura 

2000 en de EHS (nu: natuurnetwerk Nederland ofwel NNN). Het beschermingsregime 

van de NNN is een belangrijk uitvoeringsinstrument voor de realisatie van 

instandhoudingsdoelstellingen.  

Natuurbeheerplan  Het Natuurbeheerplan Overijssel vormt het belangrijkste uitvoeringsinstrument van het 

Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).  

Waterbeheerplan Met de invoering van de KRW is Nederland verdeeld in deelstroomgebieden. De 

provincie Overijssel ligt geheel in het deelstroomgebied Rijn-Oost. Dit deelstroomgebied 

wordt beheerd door de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel en 

Vechtstromen. Voor de periode 2016-2021 is door deze waterschappen gezamenlijk 

een waterbeheerplan opgesteld. Een waterbeheerplan bevat de kaders en voornemens 

voor het beleid van de waterschappen voor de komende planperiode. Daarnaast vormt 

het de basis voor samenwerking met andere overheden én is het een basis voor 

verantwoording van de voortgang van de uitvoering. Ook geeft het waterbeheerplan 

inzicht aan burgers voor welke taken de waterschappen de komende jaren staan en op 

welke wijze deze taken worden uitgevoerd. 

Catalogus 

Gebiedskenmerken 

Overijssel (2017)  

De Catalogus Gebiedskenmerken is een uitwerking van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid op 

gebieds- en uitvoeringsniveau en borgt de doorwerking van het ruimtelijk 

kwaliteitsbeleid van de Omgevingsvisie. Deze beschrijft het provinciaal belang van 

gebiedstypen en -kenmerken en voegt hier ambitie en sturing aan toe.  

Lokaal beleid  

Omgevingsvisie 

Steenwijkerland (2017)  

De Omgevingsvisie is een integrale visie en beschrijft op hoofdlijnen het beleid voor de 

fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Het beschrijft de kwaliteiten van de fysieke 

leefomgeving in het buitengebied en het natuurgebied Wieden-Weerribben en schets de 

ambitie van de gemeente om de beleefbaarheid van de natuur en de kwaliteit van het 

landschap te verbeteren.  
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Beleidskaders  

Vigerende 

bestemmingsplannen  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het in lijn brengen van hun (bestemmings-

)plannen en structuurvisies met de Wet natuurbescherming (voorheen: 

Natuurbeschermingswet 1998) en de Natura 2000-beheerplannen. 

Landinrichtingsplannen Binnen De Wieden en de Weerribben ligt een drietal landinrichtingsprojecten die nog in 

uitvoering zijn. Dit zijn “Rond de Weerribben”, “Scheerwolde” en “Blokzijl-Vollenhove”. 

Daarvan kent alleen het project Blokzijl-Vollenhove raakvlakken met het Natura 2000-

beheerplan. De inhoud van het Natura 2000 beheerplan is voor de 

uitvoeringscommissie van belang om een goed ruilplan te kunnen maken. Het ruilplan 

kan definitief worden gemaakt nadat het definitieve Natura 2000-beheerplan is 

vastgesteld. Waar nodig wordt de communicatie naar het gebied onderling afgestemd. 

Erfgoedverordening 

gemeente Steenwijkerland 

(2010) 

Aanwijzing en regelingen omtrent de bescherming van gemeentelijke monumenten. 

Gemeentelijke monumenten zijn cultuurhistorisch waardevolle elementen.  

Archeologiebeleid gemeente 

Steenwijkerland  

Waardering en aanwijzing van archeologisch waardevolle gebieden en beleidsregels 

t.a.v. beheer en onderhoud daarvan. Dit staat aangegeven op de Archeologische 

waarden- en beleidskaart.  
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BIJLAGE 4 - BASISVOORWAARDEN PER DOELSOORT 
 
De basisvoorwaarden beschrijven de kwalitatieve en soms ook kwantitatieve eisen voor het bereiken van de 
ontwerpopgaven. De basisvoorwaarden staan per doelsoort beschreven in deze bijlage. Ze gaan in op onder 
andere terreineisen voor foerageerhabitat en habitat voor de voortplanting. De basisvoorwaarden volgen uit 
ecologisch literatuuronderzoek dat is uitgevoerd door Altenburg & Wymenga (2017)1. 
 

Basisvoorwaarden: Grote Vuurvlinder 

 

• Foerageerhabitat: Zones met voldoende geschikte nectarplanten. Hier vooral 
bloemrijke natte strooiselruigten, randjes tussen veenmosrietland en legakkers en op 
de overgangen van hooiland naar kruidenrijke ijle rietlanden.  

• Habitat voor ei-afzet: Slootkanten met een moerassige verlandingsvegetatie en niet 
te eutroof oppervlaktewater, niet te sterk verzuurde veenmosrietlanden en 
pluimzeggevegetaties. 

• Niet elke locatie met Waterzuring is geschikt: beschaduwde plekken of plekken die 
vol op de wind staan zijn minder geschikt omdat de rupsen zich langzamer 
ontwikkelen in een koel microklimaat. Ook langduriger inundaties zijn ongewenst.  

  
Links: Biotoop Grote Vuurvlinder (nectarplanten). Rechts: Verbindingszones tussen de deelgebieden Rottige 
Meenthe, Ossenzijl, Noordmanen en Muggenbeet 

 

 
1 Altenburg & Wymenga (2017), Factsheets doelsoorten Grote Vuurvlinder; Broedvogels; Blauwgraslanden 
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Basisvoorwaarden: Vogels 

 
Roerdomp 

• Habitat voor broedperiode: Een territoriumgrootte van circa 15-25 hectare aan 
waterrijk rietmoeras en circa 100-250 hectare in mozaïeklandschap van veenweide 
en rietpercelen (leefgebied man). Een maximale lengte van voedselvluchten van 1-3 
kilometer.  

• Nestlocaties: Een minimale oppervlakte van 0,125-0,25 hectare opgaand moeras. 
Het opgaand moeras heeft een minimale diameter van 30-50 meter in rietvelden en 
5-10 meter in eilandsituaties. De vegetatie bestaat uit riet, soms grote lisdodde, of 
galigaan en heeft een minimale hoogte van 1,5 meter. De vegetatie is minimaal 2 tot 
4 jaar oud. De onderlaag oud plantenmateriaal is minimaal 40-80 m2 en de 
waterdiepte is circa 25 centimeter. 

• Foerageerzones: Een gemiddelde lengte van 1,1 kilometer per territorium. De 
soortensamenstelling van de vegetatie is variabel (veelal riet, lisdodde, gele lis, pitrus 
in ondiep water). De vegetatie is meer dan 1 meter hoog en minimaal 1 meter breed 
en grenst aan beschut gelegen open water of structuurrijk grasland.  

 
Purperreiger 

• Habitat voor broedperiode: Purperreigers broeden in overjarige, in water staande 
rietvelden of in (deels afgestorven) struweel of open bos dat in water staat in het 
moeras. 

• Nestlocaties: Een geschikte broedlocatie is een waterrietveld of een in water staand 
bosje met een schaal van minimaal enkele hectaren groot of in water staand wilgen- 
of elzenbos.  

• Foerageerzones: Het optimale foerageergebied ligt binnen een straal van 5-10 
kilometer van de kolonie en betreft sloten breder dan 1,5-2 meter met veel 
waterplanten, flauwe oevers, begroeid met afwisselend gras, ruigtekruiden en 
helofyten. Het water is helder en rijk aan voedsel, bij voorkeur vis, amfibieën en grote 
waterinsecten. 

 
Snor 

• Habitat voor broedperiode: De Snor heeft een voorkeur voor opgaande, overjarige 
rietvegetaties met een goed ontwikkelde onderlaag van oud plantenmateriaal in 
ondiep water.  

• Nestlocaties: De Snor vestigt zich in rietbestanden van 2 tot 3 jaar of ouder. Water op 
het maaiveld is essentieel. Een paar heeft gemiddeld 0,33 hectare van 
moerasvegetaties nodig. 

• Foerageerzones: binnen een oevertraject van 200 meter een zone vochtig tot in 
water staand, overjarig, goed ontwikkeld riet met een breedte van minimaal 25 meter 
over een lengte van minimaal 150 meter. De territoriumgrootte is ca 1.000 m2. 
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Basisvoorwaarden: Vogels 

 
Rietzanger 

• Habitat voor broedperiode: Rietzangers vestigen zich in zowel droog riet als 
inundatieriet. Ook oude, verdroogde en verruigde rietvegetaties met een geringere 
vegetatiehoogte (1-1,5 meter), waarin veel wilgopslag voorkomt, worden bezet. De 
Rietzangers vestigen zich in lage dichtheden in jong riet.  

• Nestlocaties: De minimale leeftijd van het riet is 1 jaar. Rietstroken dienen minimaal 2 
tot 3 meter breed te zijn. Dit betreft overjarige rietstroken als onderdeel van 
rietoogstpercelen.  

• Foerageerzones: De aanwezigheid van ruigtezones en wilgopslag lijkt van betekenis 
als voedselbron, die de dichtheid van het voorkomen van de soort verhoogt. De 
territoriumgrootte is circa 1.000 m2.  

 
Biotoop  

 
Bruine kiekendief 

• Nesthabitat: Overjarig (nat) riet min 1-1,5 meter hoog met onderlaag. Eiland met riet 
minimaal 5-10 meter breed, anders minimaal 25-50 meter breed.  

• Foerageerhabitat: Halfopen waterrijk rietmoeras en muizenrijk kortgrazig gebied 
binnen ca 8 km afstand van broedlocatie. 

• Inrichtingsopties: Cyclisch maaibeheer van rietpercelen, afplaggen verdroogd 
rietland en inunderen van gras- en hooilandpercelen. 

 
Zwarte stern 

• Nesthabitat: Drijvende waterplanten (Krabbenscheer, drijvende wortelstokken), 
modderige slootkanten of nestvlotjes.  

• Foerageerhabitat: Sloten met vis, visbroed, libellen e.d., insectenrijk grasland of 
wormenrijk grasland binnen ca 5 km afstand van kolonie. 

• Inrichtingsopties: Trekgat met verlanding: oude krabbenscheervegetatie, nestvlotjes 
met e.v. gaas in open landschap.  
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Basisvoorwaarden: Vogels 

 
Grote karekiet 

• Nesthabitat: Er is goed ontwikkeld en grofstengelig riet nodig (minimaal 2 – 3 m 
hoog) om het gewicht van de vogel en het nest te dragen. Dat komt voor in relatief 
diep water van minimaal circa 50 centimeter. Het riet staat over een breedte van 
minimaal enkele meters in water. De leeftijd van het riet is minimaal 1 jaar.  

• Foerageerhabitat: De karekiet vindt zijn voedsel in contactzones van waterriet en 
waterplanten met libellen, ruigtezones (met rupsen, sprinkhanen) en wilgopslag 
(diptera). De rietkraag in de oevers waar de karekiet zijn voedsel vindt is minimaal 5-
15 meter breed, en minimaal 200 meter krachtig ontwikkeld. 

• Inrichtingsopties: Aanpassen maaibeheer waterrietzones, verlanding op gang 
brengen in trekgat via drijftillen en kraggen met waterriet, peildynamisch grootschalig 
water met flauwe oevers, waterrietontwikkeling.  

 
Kwartelkoning 

• Habitat: Structuurrijk ruig hooiland, bestaande uit greppels met ondiep water, 
overjarige ruigte in stroken of patches, vrij dicht tot halfopen droog (hooguit enkele 
korte perioden per jaar geïnundeerd) beemdgrashooiland met late maaidatum 
greppels met ondiep water. 

• Inrichtingsopties: Hooilanden gefaseerd maaien na 1 juli, stroken of overhoeken 
ruigte laten staan, of kleinschalig maaien. 

 
Porseleinhoen 

• Nesthabitat: Mozaïek van laag, jong moeras en ondiep open water, met een 
uitzakkend peil in de zomer. Minimaal is er nodig: 0,5-1 meter hoge moerasvegetatie 
met een breedte van minimaal 12-25 meter en waarin op minimaal150-1250 m2 
periodiek ondiep water staat (totale oppervlakte ca 0,5 ha voor een paar). Vegetatie 
kan uiteenlopen (pitrus, liesgras, riet, gele lis, biezen), maar is meestal jong. 

• Foerageerhabitat: Ondiep water en modderige bodem waar voedsel kan worden 
opgevist of opgepikt. Voedsel wordt in de omgeving van de nestplaats gezocht. De 
moerasvegetatie mag niet te dicht zijn, aangezien dit het lopen bemoeilijkt. 
Inrichtingsopties: variatie in maaiveldniveau en waterpeil zijn cruciaal. 

 
Paapje 

• Habitat: kruidenrijke bloemrijke ruigte in een verticale structuur: uitstekende 
ruigte/moerasplanten, paaltjes op (overgang) naar zandige gronden. Plaatselijk 
dichte bodemvegetatie (nest), geaccidenteerd terrein, zonnig en min of meer 
beschut. Overgang hooiland - rietland in ondiep water. 

• Inrichtingsopties: Verschralen hooiland met cyclisch maaibeheer op zandige bodem. 
Randenbeheer (overjarig hooiland) in weidegebied op zandige bodem.  
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Basisvoorwaarden: Blauwgrasland 

 

• Standplaatscondities: 
− Gem. voorjaarsgrondwaterstand: 5cm + maaiveld tot 25 cm – 

maaiveld. 
− Gem. laagste grondwaterstand: 10 cm – 40 cm – maaiveld. 
− Inundatie met oppervlaktewater: incidenteel tot nooit. 
− Zuurgraad: zwak tot matig zuur (pH tussen 6,5 en 5). 
− Voedselrijkdom bodem: matig voedselarm tot licht voedselrijk. 

• Buffering van de zuurgraad is een belangrijke voorwaarde. 

• Zeer gevoelig voor stikstofdepositie, daarom zoveel mogelijk sturen 
op beperking van fosfaatgehalte. 

• Beheer door laat in de zomer te maaien.  

In onderstaande figuur is middels rode vlakjes weergegeven waar in de periode 2006-2009 (Weerribben) dan wel 2004-
2008 (Wieden) blauwgraslanden zijn aangetroffen rondom de met groene lijnen aangegeven ontwikkelopgaven in de 
deelgebieden Noordmanen en Muggenbeet. Hieruit blijkt dat Blauwgrasland thans niet aanwezig is binnen deze 
gebieden. Alleen in Dwarsgracht zijn er percelen met Blauwgrasland die grenzen aan het deelgebied Muggenbeet. 
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Nota van Antwoord zienswijzen 

Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD)   

De Wieden 



Nota van Antwoord Zienswijzen Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) 

 

De Nota van Antwoord op de zienswijzen op de Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) voor het gebied De 

Wieden is opgesteld door de provincie Overijssel. In de Nota van Antwoord zijn de binnengekomen reacties 

samengevat en voorzien van een reactie. Waar nodig heeft afstemming plaatsgevonden met de partners uit het 

gebiedsproces: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Samen economisch sterker, met de kracht van de natuur 

Overijssel is prachtig om te wonen, werken en recreëren. De komende jaren werken we samen aan het behoud 

en herstel van kwetsbare natuur en realiseren we nieuwe kansen voor de economie. De natuur heeft te lijden 

onder effecten van industrie, verkeer en landbouw, terwijl nieuwe economische ontwikkelingen worden beperkt 

om de natuur niet verder te belasten. Bewoners, belangenorganisaties en overheid hebben een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied van dieren en planten te verbeteren, voor nu en in de 

toekomst. Met maatwerk maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buiten, waardoor 

weer nieuwe economische kansen ontstaan. Tegelijkertijd pakken we de oorzaken van de schadelijke effecten 

bij de bron aan. Waar nodig wordt de bestemming en/of het gebruik gewijzigd en planologisch vastgelegd in 

een ruimtelijk plan. 

 

De maatregelen kunnen effect hebben op de gronden in de directe omgeving van de Natura 2000-gebieden. 

Samen met de grondeigenaren zorgen we voor een passende oplossing voor hun toekomst. 

 

 

Meer informatie over de besluiten Natura 2000? 

Kijk ook op: www.overijssel.nl/natura2000procedures   

 

Of neem contact op via natura2000pip@overijssel.nl   onder vermelding van het betreffende Natura 2000-

gebied. 

  

http://www.overijssel.nl/natura2000pip
mailto:natura2000pip@overijssel.nl


Nota van Antwoord Zienswijzen Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ..................................................................................................................................... 3 

1 Terinzagelegging NRD .................................................................................................................... 4 

1.1. Inleiding................................................................................................................................ 4 

1.2. Terinzagelegging .................................................................................................................... 4 

1.3. Leeswijzer en vervolgprocedure ............................................................................................... 5 

2 Beantwoording adviseurs en bestuursorganen  artikel 7.8 Wm en 3.1.1. Bro ......................................... 6 

3 Colofon ......................................................................................................................................... 7 

 

  



Nota van Antwoord Zienswijzen Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) 

1 Terinzagelegging NRD 

1.1. Inleiding 

Voor De Wieden moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen vanwege de voorgenomen wijziging van 

bestemmingen en de voorgenomen ontgrondingen. Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het 

milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Aan het 

begin van deze m.e.r.-procedure wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een 

zogenaamde ‘voorfase voor het MER’ en beschrijft op welke wijze het MER wordt opgesteld. Voor het gebied De 

Wieden en het gebied Weerribben is elk een aparte NRD opgesteld. 

 

Gedeputeerde Staten hebben op 23 januari 2018 ingestemd met de Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) voor 

De Wieden. De NRD heeft zes weken ter inzage gelegen. De zienswijzen zijn beantwoord in deze Nota van 

Antwoord en waar nodig verwerkt in het MER.  

 

1.2. Terinzagelegging  

In de periode van 6 februari tot en met 19 maart 2018 was de NRD digitaal beschikbaar via 

www.overijssel.nl/wiedenweerribben en als inkijkexemplaar op: 

- Het gemeentehuis van Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE  STEENWIJK 

- Het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE  ZWOLLE 

 

Tevens is deze NRD in het kader van artikel 7.8 Wet milieubeheer en artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 

ordening toegezonden aan de volgende partijen: 

- Gemeente Steenwijkerland 

- Gemeente Zwartewaterland 

- Gemeente Staphorst 

- Gemeente Noordoostpolder 

- Provincie Flevoland 

- LTO Noord  

- Nationaal Park 

- Natuurmonumenten 

- Staatsbosbeheer 

- Waterschap Drents Overijsselse Delta 

- Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

- Enexis 

- Gasunie 

- Vitens 

- Tennet 

- Prorail 

- Rijkswaterstaat 

- Ministerie van Defensie 

 

Gedurende deze termijn is er één reacties ontvangen van de adviseurs, bestuursorganen en andere partijen en 

zijn er geen zienswijzen ontvangen op de NRD De Wieden.  

  
 
  
 

http://www.overijssel.nl/wiedenweerribben
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1.3. Leeswijzer en vervolgprocedure 

In hoofdstuk 2 van deze Nota van Antwoord zijn de zienswijzen samengevat en van antwoord voorzien. De 

zienswijzen zijn geanonimiseerd. De zienswijzen zijn waar nodig verwerkt in het MER.  

 

Tijdens de terinzagelegging van het voorontwerp-PIP met bijbehorende plan-MER is er gelegenheid om een 

inspraakreactie in te dienen op het voorontwerp-PIP en/of het bijbehorende plan-MER.  

 

Het voorontwerp-PIP De Wieden en het plan-MER inclusief Nota van Antwoord op de NRD en overige bijlagen 

liggen gedurende de termijn zoals aangegeven in de Bekendmaking ter inzage. Een ieder kan een 

inspraakreactie indienen gedurende deze periode. 
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2 Beantwoording adviseurs en bestuursorganen  

artikel 7.8 Wm en 3.1.1. Bro 

Nr. Vooroverlegreactie Antwoord Aanpassing 

nodig 

1. Indiener A   

1.1. In uw reactie geeft u aan dat binnen het gebied 

van De Wieden zich 2 hoogspanningsverbindingen 

bevinden, t.w.: 

- 110.000 Volt Zwartsluis – Vollenhove; 

- 110.000 Volt Zwartsluis – Meppel 

 

Beide verbindingen hebben een belemmerde strook 

van 25 meter aan weerszijden van het hart (totale 

breedte 50 meter). 

 

U geeft aan dat de aanwezigheid van deze 

hoogspanningsverbindingen in het plangebied De 

Wieden beperkingen kan opleveren voor het 

gebruik van de gronden. Hierbij zijn onder meer 

aspecten aan de orde waaronder de veiligheid van 

personen en goederen, de aan te houden 

veiligheidsafstanden, de bereikbaarheid van de 

hoogspanningsverbindingen en de benodigde 

ruimte voor het uitvoeren van onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden. 

Beide door u genoemde verbindingen hebben een belemmerde strook van 25 meter aan 

weerszijden van het hart (totale breedte 50 meter) van de verbinding. Deze belemmerde 

strook ligt niet in het plangebied van het op te stellen Provinciaal inpassingsplan (PIP).  

 

In de toelichting van het provinciale inpassingsplan (PIP) wordt ingegaan op het aspect 

externe veiligheid. Hierbij wordt de ligging van de door u genoemde 

hoogspanningsverbindingen door middel van een kaart aangegeven. De 

hoogspanningsverbindingen hebben geen consequenties voor het plangebied van het PIP.  

 

In het op te stellen MER wordt ook ingegaan op de aanwezige kabels en leidingen.  

Ja, in versie 

MER bij 

voorontwerp 

PIP (plan-

MER) 
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3 Colofon 

Dit plan is opgesteld door de provincie Overijssel.  

 

In afstemming met de gebiedspartners (waar nodig): 

- Gemeente Steenwijkerland  

- LTO-Noord 

- Natuurmonumenten 

- Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 

Uitgave: provincie Overijssel 

Datum: 27 augustus 2018 

 

Inlichtingen bij 

Contactpersoon:  Marieke Bethlehem 

Telefoon:  06 18 11 96 94  

Email:   natura2000pip@overijssel.nl 

Onder vermelding van: De Wieden 

 

Kijk ook op: www.overijssel.nl/natura2000procedures   

 

Adresgegevens 

Provincie Overijssel 

Luttenbergstraat 2 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 499 88 99 

Fax 038 425 48 88 

www.overijssel.nl 

postbus@overijssel.nl 

mailto:natura2000pip@overijssel.nl
http://www.overijssel.nl/natura2000pip
mailto:postbus@overijssel.nl
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Reactienota 

Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 

met bijbehorend plan-MER 

De Wieden 



Nota van Antwoord NL.IMRO.9923.PIPWieden-on01  16-10-19 

 

De reactienota heeft betrekking op de inspraakreacties die zijn ingediend op het voorontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP) met bijbehorend plan-MER voor het gebied De Wieden dat opgesteld is door de provincie 

Overijssel. In de reactienota zijn de binnengekomen reacties samengevat en voorzien van een reactie. Waar 

nodig heeft afstemming plaatsgevonden met de partners uit het gebiedsproces: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Samen economisch sterker, met de kracht van de natuur 

Overijssel is prachtig om te wonen, werken en recreëren. De komende jaren werken we samen aan het behoud 

en herstel van kwetsbare natuur en realiseren we nieuwe kansen voor de economie. De natuur heeft te lijden 

onder effecten van industrie, verkeer en landbouw, terwijl nieuwe economische ontwikkelingen worden beperkt 

om de natuur niet verder te belasten. Bewoners, belangenorganisaties en overheid hebben een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied van dieren en planten te verbeteren, voor nu en in de 

toekomst. Met maatwerk maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buiten, waardoor 

op termijn weer nieuwe economische kansen ontstaan. Waar nodig wordt de bestemming en/of het gebruik 

gewijzigd en planologisch vastgelegd in een ruimtelijk plan. 

 

De maatregelen kunnen effect hebben op de gronden in de directe omgeving van de Natura 2000-gebieden. 

Samen met de grondeigenaren zorgen we voor een passende oplossing voor hun toekomst. 

 

 

 

Meer informatie over de besluiten Natura 2000? 

Kijk ook op: www.overijssel.nl/natura2000procedures   

 

Of neem contact op via natura2000pip@overijssel.nl   onder vermelding van het betreffende Natura 2000-

gebied. 

  

http://www.overijssel.nl/natura2000pip
mailto:natura2000pip@overijssel.nl
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1 Terinzagelegging voorontwerp 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en plan-

MER 

1.1. Inleiding 

De Wieden is op 25 november 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied bestaat uit uitgestrekt 

laagveenmoeras met meren en kanalen met daartussen natte graslanden, natte heiden, trilvenen, 

galigaanmoerassen, petgaten, rietland en moerasbos. De Weerribben is een restant van het veengebied dat 

zich ooit van Zwolle tot ver in Friesland uitstrekte. 

 

In dit gebied ligt de opgave om het leefgebied voor verschillende broedvogels, zoals de Roerdomp, de 

Purperreiger en de Bruine Kiekendief, te vergroten om deze vogels te behouden. Verder moeten de Grote 

Vuurvlinder (een ondersoort die nergens anders ter wereld voorkomt) en enkele andere insecten behouden 

blijven en in aantal uitbreiden. Verbindingszones met voldoende sloten, moeras en specifieke planten voor 

rupsen en vlinders moeten zorgen dat populaties met elkaar worden verbonden.  

 

De herstelmaatregelen Natura 2000-gebied Wieden richten zich vooral op het afgraven van grond, het 

ontwikkelen van moerasgronden en Blauwgrasland, het schrapen van rietland en het ontbossen van 

dichtgegroeide petgaten. Verder is het de bedoeling om nieuwe petgaten te graven, waardoor de verschillende 

stadia van ‘verlanding’ van het laagveen in het landschap worden behouden. Hiervoor wordt het cyclisch beheer 

weer ingevoerd op grote schaal en voorkomen we dat De Wieden verandert in alleen maar moerasbos.  

 

De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan. Door de kwetsbare natuur te herstellen en 

versterken ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. De maatregelen voor de Wieden zijn uitgewerkt in 

een schetsontwerp. Het plan is opgesteld door Provincie Overijssel in nauwe samenwerking met de gemeente 

Steenwijkerland, LTO Noord, Natuurmonumenten en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Op 25 september 

2018 hebben Gedeputeerde Staten het voorontwerp PIP Wieden, plan-MER Wieden en overige bijlagen 

vastgesteld.  

 

1.2. Terinzagelegging  

Het voorontwerp-PIP en het plan-MER voor de Wieden hebben van 16 oktober 2018 tot en met 26 november 

2018 ter inzage gelegen zowel via www.overijssel.nl/wiedenweerribben als www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens 

was een inkijkexemplaar beschikbaar op de volgende locaties:  

- Het gemeentehuis van Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE  STEENWIJK 

- Het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE  ZWOLLE 

 

Tevens zijn dit voorontwerp-PIP en het plan-MER in het kader van het 3.1.1 Bro-overleg toegezonden aan de 

volgende partijen: 

- Gemeente Steenwijkerland 

- Gemeente Zwartewaterland 

- Gemeente Staphorst 

- Gemeente Noordoostpolder 

- Provincie Flevoland 

- Provincie Overijssel 

- LTO Noord, regio Oost  

http://www.overijssel.nl/wiedenweerribben
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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- Nationaal Park Weerribben-Wieden 

- Natuurmonumenten 

- Staatsbosbeheer 

- Waterschap Drents Overijsselse Delta 

- Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

- Enexis 

- Gasunie 

- Vitens 

- Tennet 

- Prorail 

- Rijkswaterstaat, Oost-Nederland 

- Directie Vastgoed Defenstie – Rijksdienst Vastgoed Noord 

 

Voorafgaand aan de terinzagelegging zijn op 10 en 11 oktober 2018 twee inloopbijeenkomsten georganiseerd. 

Ook is er nog een inloopbijeenkomst geweest tijdens de terinzagelegging.  

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn 13 inspraakreacties ontvangen. Er zijn geen inspraakreacties 

ontvangen van de adviseurs, bestuursorganen en andere partijen.  

 

 

1.3. Leeswijzer en vervolgprocedure 

In hoofdstuk 2 van deze reactienota zijn de inspraakreacties samengevat en van antwoord voorzien. Daarbij is 

aangegeven of deze reacties aanleiding hebben gegeven tot wijzigingen in het PIP en/of het plan-MER. De 

inspraakreacties zijn geanonimiseerd.  
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2 Beantwoording inspraakreacties 

Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-

/project-

MER nodig 

A Indiener 1 

 

  

A.1 U bent eigenaresse van diverse percelen agrarische 

cultuurgrond waarvan ruim 14 ha begrensd is 

binnen het plangebied van het VO PIP de Wieden. 

Het betreft de begrensde percelen, kadastraal 

bekend gemeente Blokzijl, sectie G, nummers 129, 

220 en 330, samen groot 14.0750 hectare. 

Voornoemde percelen zijn in de planvorming 

bestemd als Natuur. 

 

U heeft uw landelijke bezittingen verpacht, ontleent 

daaraan de nodige pachtopbrengsten welke een 

belangrijke pijler is binnen uw exploitatie. Een 

ander belangrijk aspect is dat bezittingen veelal 

zijn verkregen uit legaten waaraan emotionele 

waarden verbonden zijn. 

 

U geeft aan beide aspecten zoveel als mogelijk in 

stand te willen houden.  

 

 

 

U geeft aan dat u de huidige pachtsituatie zoveel als mogelijk in stand wilt houden.  

De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. In het beheerplan 

is o.a. het deelgebied Muggenbeet opgenomen. In de Omgevingsverordening van de 

provincie Overijssel zijn uw gronden opgenomen als geel gebied “uitwerkingsgebied 

ontwikkelopgave Natura 2000”. Om die reden en omdat de geldende bestemming in de 

beheersverordening Agrarisch is, zijn uw gronden in het voorontwerp PIP bestemd als 

natuur.  

 

De opgave voor het uitwerkingsgebied is inmiddels uitgewerkt in een inrichtingsplan. Dit 

inrichtingsplan is een bijlage bij het ontwerp PIP. Op grond van het inrichtingsplan is 

geconcludeerd dat we uw gronden nodig hebben voor onze opgave/maatregelen. Daarom 

wordt de bestemming Natuur ook bij het ontwerp PIP op uw percelen gelegd.  

 

Bij de nadere uitwerking in het inrichtingsplan hebben we zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de belangen die in het gebied spelen. Op basis hiervan is een 

voorkeursalternatief gekozen. 

 

De keuze is o.a. aan de hand van de volgende criteria onderbouwd: maaiveldverlaging, 

peilopzet, projectie van de doelen en effecten op o.a. bebouwing, landbouw, infra en 

natuur. Dit is opgenomen in het plan-/project-MER dat een bijlage is bij het opgestelde 

Nee 
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ontwerp PIP. Maaiveldverlaging is vanwege het kostenaspect geen reëel alternatief en 

daarom zijn hiervan de milieu effecten niet beoordeeld.  

 

Op al uw percelen gelegen binnen de Ontwikkelopgave (gele en groene gebieden van de 

Omgevingsverordening) treden significante vernattingseffecten op. Daarom wordt op deze 

percelen de bestemming gewijzigd van Agrarisch naar Natuur. Hierover zijn wij met u in 

gesprek. Hierbij wordt de interventieladder uit de Nota grondbeleid toegepast. 

Het is gezien onze opgave niet mogelijk de huidige situatie in stand te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gele en groene gebieden uit de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel in 

projectgebied Muggenbeet 
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Gele en groene gebieden uit de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel in 

projectgebieden Verbinding Wieden Vollenhovermeer en Duinweg-Leeuwte 

 

Het PIP is naar aanleiding van uw inspraakreactie niet aangepast.  

 

A.2 Een middel om de natuurdoelstellingen binnen 

Natura 2000 te bereiken, is de inzet van het 

instrument landinrichting (Blokzijl Vollenhove) 

 

De landinrichting volgt een eigen spoor. De ruilcommissie heeft het Ontwerp-Ruilplan 

Blokzijl-Vollenhove ter inzage gelegd (dinsdag 28 mei tot en met maandag 8 juli 2019). 

Wel is er overleg met onze Ontwikkelopgave. Via het proces van de landinrichting wordt 

bekeken of uitruil haalbaar is. 

 

Ongeacht de uitkomst van de landinrichting moeten wij onze opgave vanuit het beheerplan 

realiseren.  Hiervoor is de bestemmingswijziging noodzakelijk en dus opgenomen in het 

PIP. Het spoor van de landinrichting gaat ondertussen ook door. De beide sporen wachten 

niet op elkaar. Het onteigeningsspoor zal echter niet eerder worden ingezet dan dat 

aktepassering ruilverkaveling gereed is.  

Het overgangsrecht voor die gebieden waar de landinrichting “speelt”, maakt bestaand 

strijdig gebruik mogelijk tot 1 jaar na de aktepassering van de landinrichting of 1 jaar na 

het besluit van de landinrichtingscommissie dat de landinrichting geen doorgang vindt. Voor 

de overige gebieden wordt de datum van 2 jaar na inwerkingtreding van het provinciale 

inpassingsplan gehanteerd voor het overgangsrecht.  

Nee 
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Het PIP is naar aanleiding van uw inspraakreactie niet aangepast. 

 

A.3 U geeft aan dat het voor u essentieel is dat 

voldoende compensatiegrond wordt aangeboden.  

U streeft oppervlaktebehoud na. De agrarische 

bedrijven van uw pachters moeten niet in 

economische vitaliteit inboeten door toedoen van 

het PIP. 

 

Via het proces van de landinrichting wordt bekeken of uitruil haalbaar is. Voor die percelen 

die blijven liggen in het gebied van de Ontwikkelopgave geldt de interventieladder uit de 

Nota grondbeleid. Er zijn inmiddels gesprekken gaande over grondruilingen.  

 

Het PIP is naar aanleiding van uw inspraakreactie niet aangepast.  

 

 

Nee 

A.4 U geeft aan dat de overblijvende niet begrensde 

bezittingen van de gemeente dezelfde 

landbouwkundige gebruikskwaliteiten (o.a. 

ontwatering) moeten houden.  

 

 

Uitgangspunt van het project is geen significante negatieve effecten buiten de gele 

gebieden (gele gebieden = uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000 

Omgevingsverordening). 

Dit PIP wijzigt dus niet de gebruikskwaliteiten van de overblijvende percelen (percelen die 

niet zijn gelegen in gele en groene gebieden van de Omgevingsverordening). 

 

Het PIP is naar aanleiding van uw inspraakreactie niet aangepast.  

 

Nee 

A.5 U geeft aan dat er geen nadelige invloeden in de 

omgeving van uw landerijen mogen optreden zoals 

in de waterhuishouding (o.a. peilverhoging) en 

eigendomsgrensoverschrijdende, ongewenste 

begroeiingen door riet en andere voor de 

agrarische bedrijfsvoering hinderlijke soorten.  

 

 

Wij hebben door het onderzoeksbureau Arcadis hydrologisch onderzoek laten uitvoeren 

waarbij de vernattingseffecten van de voorgenomen maatregelen zijn bepaald op 

omringende percelen. Dit is opgenomen in het plan-/project-MER dat als bijlage is 

opgenomen bij het ontwerp PIP. Voor uw percelen gelegen buiten de Ontwikkelopgave 

treden geen significante vernattingseffecten op.  

 

Mochten vernattingseffecten later alsnog optreden, wat wij op basis van de huidige 

onderzoeken niet aannemelijk achten, dan zal deze eventuele schade vergoed worden door 

de provincie conform de provinciale Regeling Nadeelcompensatie Ontwikkelopgave Natura 

2000 Overijssel 2017 of conform artikel 6.1 Wro en de planschadeverordening Overijssel. 

Hiervoor wordt een schadeloket bij de provincie ingesteld.  

 

Mogelijke effecten op de omgeving zoals eigendomsgrensoverschrijdende begroeiingen en 

hinderlijke soorten zijn onderzocht in het plan-/project-MER.  

 

In het inrichtingsplan (bijlage bij ontwerp PIP) zijn kades en sloten opgenomen die een 

bufferzone vormen. Er is een kans op het inwaaien van zaden door verruiging van nieuwe 

kaden.  

 

Daarnaast is er een risico dat er Roerdompen kunnen gaan broeden in het nieuw gevormde 

rietland. Rond broedende Roerdompen gelden rustzones van 300 meter, zodat in een 

dergelijk geval er geen landbouwactiviteiten meer mogelijk zijn. Echter, deze soort is 

dusdanig verstoringsgevoelig dat de kans erg klein geacht wordt.  

Nee 
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Wij kunnen dus niet geheel uitsluiten dat er nadelige invloeden optreden. Eventuele schade 

zal net als bij vernattingsschade vergoed worden door de provincie conform de provinciale 

Regeling Nadeelcompensatie Ontwikkelopgave Natura 2000 Overijssel 2017 of conform 

artikel 6.1 Wro en de planschadeverordening Overijssel. Hiervoor wordt een schadeloket bij 

de provincie ingesteld.  

 

Op al uw percelen gelegen binnen de Ontwikkelopgave (gele en groene gebieden van de 

Omgevingsverordening) treden significante vernattingseffecten op. Daarom wordt op deze 

percelen de bestemming gewijzigd van Agrarisch naar Natuur. Hierover zijn wij met u in 

gesprek. Hierbij wordt de interventieladder uit de Nota grondbeleid toegepast.   

 

Het PIP is naar aanleiding van uw inspraakreactie niet aangepast.  
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-

/project-

MER nodig 

B Indiener 2 

 

  

B.1 U geeft aan dat de bestemmingswijziging in natuur 

van gronden in de nabijheid van uw melkveebedrijf 

en van percelen van uw melkveebedrijf zelf 

(eigendomsgrond en pachtgrond) leidt tot een 

beperking in de bedrijfsontwikkeling en daarmee 

tot waardevermindering van uw bedrijf. 

 

 

De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. In het beheerplan 

is o.a. het deelgebied Muggenbeet opgenomen. In de Omgevingsverordening van de 

provincie Overijssel is een deel van uw gronden opgenomen als geel gebied 

“uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000”. Om die reden en omdat de geldende 

bestemming in de beheersverordening Agrarisch is, zijn uw gronden in het voorontwerp PIP 

bestemd als natuur.  

 

De opgave voor het uitwerkingsgebied is inmiddels uitgewerkt in een inrichtingsplan. Dit 

inrichtingsplan is een bijlage bij het ontwerp PIP. Op grond van het inrichtingsplan is 

geconcludeerd dat we uw gronden nodig hebben voor onze opgave/maatregelen. Daarom 

wordt de bestemming Natuur ook bij het ontwerp PIP op uw percelen gelegd.  

 

Bij de nadere uitwerking in het inrichtingsplan hebben we zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de belangen die in het gebied spelen. Op basis hiervan is een 

voorkeursalternatief gekozen. De keuze is o.a. aan de hand van de volgende criteria 

onderbouwd: maaiveldverlaging, peilopzet, projectie van de doelen en effecten op o.a. 

bebouwing, landbouw, infra en natuur. Dit is opgenomen in het plan-/project-MER. 

Maaiveldverlaging is vanwege het kostenaspect geen reëel alternatief en daarom zijn 

hiervan de milieu effecten niet beoordeeld.  

 

Uitgangspunt van het project is geen significante negatieve effecten buiten de gele 

gebieden (uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000 Omgevingsverordening). De 

begrenzing van het Aanwijzingsbesluit Natura 2000 De Wieden passen wij niet aan. Dit is 

een bevoegdheid van het rijk. 

 

Wij hebben door het onderzoeksbureau Arcadis hydrologisch onderzoek laten uitvoeren 

waarbij de vernattingseffecten van de voorgenomen maatregelen zijn bepaald op 

omringende percelen. Dit is opgenomen in het plan-/project-MER dat als bijlage is 

opgenomen bij het ontwerp PIP. Op uw percelen binnen de Ontwikkelopgave (groene en 

gele gebieden uit de Omgevingsverordening) treden significante vernattingseffecten op. 

Daarom wordt op deze percelen de bestemming gewijzigd van Agrarisch naar Natuur. 

Nee 
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Hierover zijn wij met u in gesprek. Hierbij wordt de interventieladder uit de Nota 

grondbeleid toegepast.  

 

Uit hydrologisch onderzoek, uitgevoerd door Arcadis, blijkt dat er op uw percelen buiten de 

Ontwikkelopgave geen significante vernattingseffecten optreden.  

 

Mochten vernattingseffecten later alsnog optreden, wat wij op basis van de huidige 

onderzoeken niet aannemelijk achten, dan zal deze eventuele schade vergoed worden door 

de provincie conform de provinciale Regeling Nadeelcompensatie Ontwikkelopgave Natura 

2000 Overijssel 2017 of conform artikel 6.1 Wro en de planschadeverordening Overijssel. 

Hiervoor wordt een schadeloket bij de provincie ingesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gele en groene gebieden uit de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel in 

projectgebied Muggenbeet 
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Gele en groene gebieden uit de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel in 

projectgebieden Verbinding Wieden Vollenhovermeer en Duinweg-Leeuwte 

 

Het PIP is naar aanleiding van uw inspraakreactie niet aangepast.  

 

 

B.2 U geeft aan dat de effecten (o.a. vernatting) op 

omliggende percelen onvoldoende in beeld zijn 

gebracht in het voorontwerp PIP. Een 

gedetailleerde reactie is, volgens u, nog niet te 

geven.  

 

 

Wij hebben er voor gekozen om al met schetsontwerpen en een voorontwerp PIP naar 

buiten te komen. Dit is een informele stap in de te doorlopen ruimtelijke 

ordeningsprocedure. Wij wilden graag de omgeving vroeg in het proces betrekken. Dit heeft 

de consequentie gehad dat nog niet alles duidelijk was ten tijde van het voorontwerp PIP en 

de ter inzage legging hiervan. Inmiddels zijn nu de maatregelen in een inrichtingsplan 

uitgewerkt en in het ontwerp PIP en het bijbehorend plan-/project-MER zijn alle relevante 

milieu effecten in beeld gebracht.  

 

Ja, in plan-

/project-MER 

B.3 In de toelichting op het voorontwerp-PIP wordt 

gesproken over economische 

voordelen/ontwikkelingsruimte voor het gebied in 

het kader van de PAS-maatregelen. Onduidelijk is 

welke economische voordelen/ontwikkelingsruimte 

er zijn voor de direct benadeelde agrariër en de 

landbouwsector en welke zekerheden daaraan 

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen 
tegen het PAS, waarbij de beantwoording van het Europees hof is meegenomen. Bij de 
beantwoording van de prejudiciële vragen is de noodzaak van het uitvoeren van 
natuurmaatregelen niet in twijfel getrokken. De uitspraak van de Raad van State doet dat 
ook niet. Wel is aangegeven dat toestemmingsbesluiten op basis van het PAS niet hadden 
mogen worden verleend. De Raad van State heeft een streep gezet door de koppeling met 
vergunningverlening. De teksten van het ontwerp PIP zijn naar aanleiding hiervan 
aangepast.  

Ja, in PIP 
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ontleend kunnen worden, gezien de positie van de 

PAS. 

Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt de noodzaak tot het uitvoeren van de 
natuurherstelmaatregelen. Het PIP is er op gericht om de realisering van de 
natuurherstelmaatregelen zo snel als kan mogelijk te maken. Dit is in het belang van de 
landbouwsector in zijn geheel. Zo lang er geen natuurherstelmaatregelen worden genomen, 
zit een groot deel van de economische ontwikkelingen waaronder die van de agrarische 
sector op slot. De voordelen van de natuurherstelmaatregelen zijn niet op individueel 
niveau te bepalen.  
 
Het ontwerp PIP past binnen het advies van het Europees Hof en de uitspraak van de Raad 
van State.  
 

Het PIP is naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State deels aangepast.  

 

B.4 U geeft aan dat er nog geen enkel overleg met u is 

geweest. De provincie voldoet niet aan Nota 

Grondbeleid 2015 en het akkoord ‘Samen werkt 

beter’.  

 

 

Er is op verschillende momenten contact met u geweest. Er zijn drie gesprekken met u 

gevoerd: met de vertrouwenspersoon, rentmeester en de projectregisseur grondzaken voor 

de ter inzage legging van het voorontwerp PIP. Verder zijn er verschillende 

informatieavonden georganiseerd.  

 

Het PIP is naar aanleiding van uw inspraakreactie niet aangepast.  

 

Nee 

B.5 U wilt graag meer informatie over de 

schaderegeling en over wat het betekent als de 

gronden worden verkregen middels herinrichting.   

 

 

Zie antwoord B.1 

 

In de toelichting van het ontwerp PIP is n.a.v. uw reactie de tekst aangevuld onder de tekst 

grondverwerving. 

 

6.3.2 Grondverwerving 

De Natura 2000-beheerplannen hebben grote invloed op het provinciale grondbeleid. Het 

maatregelenpakket om de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden te 

realiseren kan tot gevolg hebben dat de functie van de gronden verandert. De Nota 

Grondbeleid 2019 van de provincie Overijssel bevat de interventieladder. Dit is de 

verwervingsstrategie voor de Ontwikkelopgave Natura 2000. Kort samengevat gaat de 

ladder uit van zelfrealisatie door grondeigenaren tot inzet van ruilgronden of aankoop van 

gronden en als laatste stap onteigening. Voor het Natura 2000-gebied “De Wieden” wordt 

de interventieladder doorlopen om de maatregelen uit te kunnen voeren.  

 

Mocht sprake zijn van eventuele schade dan zal deze eventuele schade vergoed worden 

door de provincie conform de provinciale Regeling Nadeelcompensatie Ontwikkelopgave 

Natura 2000 Overijssel 2017 of conform artikel 6.1 Wro en de planschadeverordening 

Overijssel. Hiervoor wordt een schadeloket bij de provincie ingesteld.  

Ja, in PIP 

B.6 In het voorontwerp-PIP wordt geheel 

voorbijgegaan aan de effecten op de economische 

In het plan-/project-MER is zoals aangekondigd in het plan-MER nader ingegaan op de 

effecten op overig gebruik en leefbaarheid. Landbouw maakt daar onderdeel van uit. Het 

plan-/project-MER is een bijlage bij het ontwerp PIP.   

Ja, in het 

plan-/project-

MER 
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dragers in het gebied, deze omissie dient in het 

ontwerp-PIP te worden weggenomen.  

 

B.7 Door u wordt aangegeven dat een fietspad langs de 

Hevenweg naar het pontje van Jonen een 

noodzakelijke investering is in het gebiedsproces.  

 

 

De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. Hiervoor stellen 

wij dit PIP op. Uw verzoek valt buiten de scope van ons project. 

 

Het PIP is naar aanleiding van uw inspraakreactie niet aangepast.  

 

 

Nee 

B.8 U ziet graag een goede afweging/onderbouwing 

voor de keuze om het waterpeil te verhogen in 

plaats van afgraven in het PIP. 

 

 

In het plan-/project-MER dat bij het ontwerp PIP is gevoegd, is een keuze gemaakt in de 

wijze van inrichting (voorkeursalternatief). Deze keuze is aan de hand van de volgende 

criteria onderbouwd: maaiveldverlaging, peilopzet, projectie van de doelen en effecten op 

o.a. bebouwing, landbouw, infra en natuur. Dit is opgenomen in het plan-/project-MER. 

Maaiveldverlaging is vanwege het kostenaspect geen reëel alternatief en daarom zijn 

hiervan de milieu effecten niet beoordeeld. 

 

Ja, in het 

plan-/project-

MER 

B.9 Ten aanzien van de Verbinding Vollenhovermeer en 

Duinweg-Leeuwte wordt in de toelichting vermeld 

dat deze percelen voor Natura 2000 van een 

geringe ecologische waarde zijn, het betreft hier 

agrarische graslanden die van belang zijn voor 

grasetende niet-broedvogels, daarmee is de 

noodzaak om de bestemming van deze gronden 

om te zetten in natuur overbodig.  

 

In de toelichting hebben wij het volgende opgenomen: 

“De ingreep in de deelgebieden Verbinding Vollenhovermeer en Duinweg-Leeuwte vinden of 

plaats buiten een Natura 2000-gebied of in delen van het Natura 2000-gebied waarvan de 

ecologische waarde relatief beperkt is. (…)” 

 

Hiermee doelen wij op de huidige situatie. Onze opgave uit het Natura 2000 beheerplan 

noodzaakt wel tot het wijzigen van de bestemming. De onderbouwing hiervoor is 

opgenomen in het inrichtingsplan dat als bijlage bij het ontwerp PIP is gevoegd.  

 

Het PIP is naar aanleiding van uw inspraakreactie niet aangepast.  

Nee 

B.10 U bent van mening dat het PIP onzorgvuldig is 

voorbereid nu er nog vele zaken onduidelijk zijn.  

 

 

Zie B.2 

Wij hebben er voor gekozen om al met schetsontwerpen en een voorontwerp PIP naar 

buiten te komen. Dit is een informele stap in de ruimtelijke ordeningsprocedure. Wij wilden 

graag de omgeving vroeg in het proces betrekken. Dit heeft de consequentie gehad dat nog 

niet alles duidelijk was ten tijde van het voorontwerp PIP en de ter inzage legging hiervan. 

Inmiddels zijn nu de maatregelen in een inrichtingsplan uitgewerkt en in het ontwerp PIP en 

het bijbehorend plan-/project-MER zijn alle relevante milieu effecten in beeld gebracht.  

 

 

Nee 

B.11 U spreekt uw zorg uit over de toekomst van uw 

bedrijf op de huidige locatie als het PIP wordt 

doorgevoerd (bedrijfsvoering en 

waardevermindering van onroerend goed).  

U vraagt de provincie om met u in gesprek te gaan 

over een mogelijke bedrijfsverplaatsing. 

Er zijn gesprekken geweest tussen u en de projectregisseur grondzaken van de provincie.  

 

Nee 
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

C Indiener 3 

 

  

C.1 Op de verbeelding van het Provinciale 

Inpassingsplan (hierna: PIP) zijn percelen in het 

projectgebied Duinweg-Leeuwte opgenomen die 

nu al de bestemming Natuur hebben. Het klopt dat 

mijn perceel is opgenomen in het Provinciale 

Inpassingsplan, maar de percelen van mijn 

“buren” hebben al de bestemming Natuur en 

zouden dan ook niet opgenomen hoeven te 

worden in het PIP. Zie bijgesloten kaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de beheersverordening van de gemeente Steenwijkerland hebben de percelen van uw 

buren de bestemming Agrarisch. Om onze plannen mogelijk te maken, wijzigen wij de 

geldende bestemming Agrarisch in de nieuwe bestemming Natuur. Dat de gronden al in 

eigendom zijn van Natuurmonumenten en/of beheerd worden als Natuur betekent nog niet 

dat zij ook de bestemming Natuur hebben in de gemeentelijke beheersverordening. Dit 

blijkt uit onderstaande afbeelding van de beheersverordening van de gemeente 

Steenwijkerland (licht groen is agrarische bestemming, donker groen natuurbestemming).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede van verbeelding van de beheersverordening Gemeente Steenwijkerland 

Nee 
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C.2 Op pagina 126 van het plan-MER wordt 

onvoldoende aandacht besteed aan de mogelijke 

effecten van de nieuwe inrichting van het gebied 

op weidevogels (o.a. grutto). Vindt verdringing 

van weidevogels plaats door de porseleinhoen? 

Hier zou het MER meer aandacht aan moeten 

besteden. 

In het plan-/project-MER dat een bijlage is bij het ontwerp PIP zijn de effecten op Natuur 

bepaald.  

Met de voorgenomen natuurmaatregelen zal het deelgebied worden vernat (water 's 

winters en begin voorjaar tot op maaiveld). Dit komt ten goede voor leefgebied voor 

porseleinhoen, kwartelkoning en andere moerasbroedvogels. Een plas-dras situatie in het 

voorjaar is ook gunstig voor weidevogels. In het voorjaar fungeren de plas-dras plekken 

als verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun territoria betrekken. De vogels 

kunnen er veilig rusten en foerageren. Door de ligging, direct grenzend aan het grote 

aaneengesloten weidevogelgebied, wordt het verlies van broedhabitat voor weidevogels 

hier gecompenseerd door de totale kwaliteitsverbetering vanwege de dan aangrenzende 

slaap- en verzamelplekken en het foerageerhabitat. 

 

Effecten op weidevogelsoorten is beschreven in het plan-project-MER.  

Ja, in plan-

/project-MER 

C.3 Waarom is door de provincie gekozen voor 

inrichting van de gele gebieden voor de 

porseleinhoen? 

Op 25 november 2013 is het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied De Wieden 

door het Rijk genomen. In het aanwijzingsbesluit staan de instandhoudingsdoelstellingen, 

o.a. voor de porseleinhoen. In het Natura 2000 beheerplan is vervolgens opgenomen 

waarom de betreffende gebieden worden ingericht voor de porseleinhoen, kwartelkoning 

en andere moerasbroedvogels zoals de bruine kiekendief en zwarte stern. Er wordt plas-

dras, overgang naar droger gebied gerealiseerd. In het gebied Duinweg-Leeuwte is het 

maaiveld aflopend om het gewenste mozaïekpatroon en plas-drassituaties te realiseren. In 

De Wieden zal door successie geschikt habitat voor de porseleinhoen afnemen. Daardoor is 

het van belang dat aan de randen geschikte gebieden voor deze soort ontstaan.  

 

In het inrichtingsplan dat als bijlage is opgenomen bij het Ontwerp PIP is dit verder 

uitgewerkt.  

 

 

Nee 

C.4 Het hele gebied Duinweg-Leeuwte zoals 

opgenomen in het schetsontwerp zoals 

weergegeven op pagina 113 van het plan-MER is 

50 ha. Er is maar een opgave van 22 ha voor de 

porseleinhoen. Wat gebeurt er met de rest van het 

22 ha is inderdaad de opgave voor de porseleinhoen en als foerageergebied voor andere 

moerasbroedvogels zoals bruine kiekendief en zwarte stern uit het Natura 2000 

beheerplan.  

 

In het inrichtingsplan met bijbehorende inrichtingsschets die een bijlage is bij het ontwerp 

PIP is de onderbouwing opgenomen dat de percelen van Duinweg-Leeuwte geschikt zijn 

Ja, 

aanpassing 

plan-/project-

MER, ha’s 

projectgebied 
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gebied? Wat gebeurt er met de gronden van 

Natuurmonumenten? 

voor de porseleinhoen, kwartelkoning en als fourageergebied voor de andere 

moerasbroedvogels. In het gebied Duinweg-Leeuwte is het maaiveld aflopend om het 

gewenste mozaïekpatroon en plan-drassituaties te realiseren. Ook is van belang dat dit 

gebied is gelegen aan de randzones. Randzones zijn geschikt voor porseleinhoen en 

moerasbroedvogels vanwege de openheid en kruidenrijke vegetatie. Daarom krijgen deze 

gronden de bestemming Natuur.  

 

In het Natura 2000-beheerplan staat voor deelgebied 6, Muggenbeet, als opgave realisatie 

75 ha aan leefgebied voor de kwartelkoning. Na planuitwerking blijkt dat in Muggenbeet 

enkel circa 52, 6 ha leefgebied te realiseren is. De overige hectares zullen elders 

gerealiseerd moeten worden. De resterende opgave voor de Kwartelkoning van 22,4 ha 

wordt gerealiseerd in het deelgebied Duinweg-Leeuwte.  

 

De hogere gronden (zandkoppen) van het plangebied Duinweg-Leeuwte zijn geschikt als 

leefgebied voor de kwartelkoning. De soort komt voor in soortenrijke, licht verruigde 

graslanden zoals in de randgebieden en de omliggende polders van De Wieden.  

 

De gronden van Natuurmonumenten in het gebied zijn ook meegenomen in de 

inrichtingsschets van het gebied Duinweg-Leeuwte en hiervan wordt tegelijkertijd de 

bestemming veranderd van Agrarisch in Natuur. Het totale gebied Duinweg-Leeuwte is 

nodig om een robuust systeem te creëren voor bovengenoemde soorten.  

 

De omvang van de percelen in de inrichtingsschets is daarmee rond 60 ha. Dit is meer dan 

de “netto” opgave namelijk 45 ha (22,4 en 22,6 ha). Uit ervaring is gebleken dat de 

herinrichting van dit soort gebieden niet altijd leidt tot de daadwerkelijke ontwikkeling 

ervan. Daarom is gekozen om een groter gebied in te richten namelijk circa 60 ha. Dit in 

te richten gebied heeft een begrenzing die aansluit bij de natuurlijke hydrologische situatie 

van het gebied. De percelen zijn alle gelegen ten noorden van de Moespotvaart die als 

hydrologische scheiding dient voor het plangebied. Ten zuiden van de Moespotvaart lopen 

de gronden op.  

 

De gronden van Natuurmonumenten die oostelijk zijn gelegen van ons plangebied (en 

inrichtingsschets) maken geen onderdeel uit van ons projectgebied. Hier zal 

Natuurmonumenten te zijner tijd zogenaamde interne maatregelen nemen en daarvoor 

zonodig de benodigde procedures doorlopen.  

 

In het plan-MER zijn deze gronden wel aangeduid als horend bij het studiegebied. Het 

studiegebied van het MER (daar waar effecten te verwachten zijn) is namelijk groter dan 

het gebied dat daadwerkelijk wordt ingericht. 
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In het plan-/project-MER is verduidelijkt dat de opgave 22,6 ha is voor de porseleinhoen 

en de andere moerasbroedvogels en dat de opgave 22,4 ha is voor de kwartelkoning en 

dat een groter gebied wordt ingericht omdat is gebleken dat herinrichting niet altijd leidt 

tot de daadwerkelijke ontwikkeling en daarnaast het gebied ten noorden van de 

Moespotvaart één natuurlijk hydrologisch systeem vormt. Het gebied van de 

inrichtingsschets en het plangebied PIP is daarmee circa 60 ha.   

 

C.5 Het is nu nog onduidelijk hoe inrichting van het 

gebied er concreet uit gaat zien. 

Zie B.2 Gekozen voor vroegtijdige betrokkenheid. 

Wij hebben er voor gekozen om al met schetsontwerpen en een voorontwerp PIP naar 

buiten te komen. Dit is een informele stap in de procedure. Wij wilden graag de omgeving 

vroeg in het proces betrekken. Dit heeft de consequentie gehad dat nog niet alles duidelijk 

was ten tijde van het voorontwerp PIP en de ter inzage legging hiervan. Inmiddels zijn de 

maatregelen in een inrichtingsplan uitgewerkt en in het ontwerp PIP en het bijbehorend 

plan-/project-MER zijn alle relevante milieu effecten in beeld gebracht. 

 

Nee 

C.6 In paragraaf 8.4.2 van het plan-MER staat dat het 

projectgebied op boezempeil ligt, terwijl elders 

staat dat watergangen op polderpeil liggen. Klopt 

dit? 

Het projectgebied Duinweg-Leeuwte ligt op boezempeil. Zie ook antwoord C.16. De peilen 

die zijn genoemd in het plan-/project-MER zijn conform de legger van het Waterschap 

opgenomen (juridisch peil). Het is mogelijk dat het feitelijke peil afwijkt van dit juridische 

peil door ingrepen van particulieren op het watersysteem.  

Nee 

C.7 In uw inspraakreactie geeft u ook aan dat de 

locatiekeuze onduidelijk is:  

 

Het betreft plangebied/deelgebied 10, groot 22 ha 

(NRD p. 16,17; MER p. 125) 

 

Het betreft plangebied/deelgebied 10, groot ca 50 

ha (PIP 3.5.3) “Voor het deelgebied Duinweg is 

onderstaand weergegeven welke gronden 

behorend tot het deelgebied, ook deel uitmaken 

van het PIP. Het betreft de gronden die binnen de 

plangrens (zwarte stippellijn) zijn gelegen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie C.4 

22 ha is de opgave voor de porseleinhoen en andere moerasvogels zoals bruine kiekendief 

en zwarte stern uit het Natura 2000 beheerplan. In het inrichtingsplan met bijbehorende 

inrichtingsschets die een bijlage is bij het ontwerp PIP is de onderbouwing opgenomen dat 

de percelen geschikt zijn voor de porseleinhoen en de andere moerasvogels. Daarom 

krijgen deze de bestemming Natuur.  

 

Daarnaast heeft Natuurmonumenten ook gronden in het gebied. Deze zijn ook 

meegenomen in de inrichtingsschets van het gebied Duinweg-Leeuwte en hiervan wordt 

tegelijkertijd de bestemming veranderd van Agrarisch in Natuur. 22,4 ha van het 

plangebied wordt ingericht voor de kwartelkoning. Ook worden gronden van 

Natuurmonumenten ingericht.  

 

De omvang van de percelen in de inrichtingsschets is daarmee in totaal ca 60 ha groot.  

 

De gronden van Natuurmonumenten die oostelijk zijn gelegen van ons projectgebied (en 

inrichtingsschets) maken geen onderdeel uit van ons projectgebied. Hier zal 

Natuurmonumenten te zijner tijd zogenaamde interne maatregelen nemen en daarvoor zo 

nodig de benodigde procedures doorlopen.  

 

Ja, in plan-

/project-MER 
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U vindt het onduidelijk om hoeveel ha’s het nu 

gaat. 

In het plan-MER zijn deze gronden wel aangeduid als horend bij het studiegebied. Het 

studiegebied van het MER (daar waar effecten te verwachten zijn) is namelijk groter dan 

het gebied dat daadwerkelijk wordt ingericht. 

 

In het plan-/project-MER is verduidelijkt dat de opgave 22,6 ha is voor de porseleinhoen 

en de andere moerasbroedvogels en dat de opgave 22,4 ha is voor de kwartelkoning. Ook 

is opgenomen in het plan-/project-MER dat de omvang van het plangebied Duinweg-

Leeuwte circa 60 ha is. Dit totale gebied is nodig om een robuust systeem te creëren voor 

bovengenoemde soorten. Het in te richten gebied heeft een begrenzing die aansluit bij de 

natuurlijke hydrologische situatie van het gebied.   

 

C.8 Het is niet correct dat “Het projectgebied heeft 

momenteel volledig een agrarische functie”. P 116 

MER 

Dit klopt, we passen dit aan in het plan-/project-MER. 

 

Ja, in plan-

/project-MER 

C.9 Het plan zegt dat deze gronden worden “gewijzigd 

in de bestemming 'Natuur' en vormen het 

plangebied van dit inpassingsplan De wieden”; 

maar een groot gedeelte hiervan is al 

“weidevogelreservaat (natuurgebied)”: zie Atlas 

van Overijssel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. In het 

beheerplan is o.a. het deelgebied Duinweg-Leeuwte opgenomen. In de 

Omgevingsverordening van de provincie Overijssel zijn de gronden opgenomen als geel 

gebied “uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000” en als groen gebied (bestaande 

natuur). Om die reden zijn deze gronden in het voorontwerp PIP bestemd als natuur. 

 

De opgave voor het uitwerkingsgebied is inmiddels uitgewerkt in een inrichtingsplan. Dit 

inrichtingsplan is een bijlage bij het ontwerp PIP. Op grond van het inrichtingsplan is 

geconcludeerd dat we uw gronden nodig hebben voor onze opgave/maatregelen. Daarom 

wordt de bestemming Natuur ook bij het ontwerp PIP op uw percelen gelegd.  

 

De geldende bestemming van deze gronden is nog Agrarisch (beheersverordening 

Steenwijkerland). Om onze plannen mogelijk te maken, wijzigen wij de geldende 

bestemming Agrarisch in de nieuwe bestemming Natuur. Dat de gronden al in eigendom 

zijn van Natuurmonumenten en/of beheerd worden als Natuur betekent nog niet dat zij 

ook de bestemming Natuur hebben in de gemeentelijke beheersverordening.  

 

Inderdaad is een deel van de gronden weidevogelgebied. Met de voorgenomen 

natuurmaatregelen zal het deelgebied worden vernat (water 's winters en begin voorjaar 

tot op maaiveld). Dit komt ten goede voor leefgebied voor porseleinhoen, kwartelkoning 

en andere moerasbroedvogels. Een plas-dras situatie in het voorjaar is ook gunstig voor 

weidevogels. In het voorjaar fungeren de plas-dras plekken als verzamelplekken van 

waaruit de weidevogels hun territoria betrekken. De vogels kunnen er veilig rusten en 

foerageren. 

 

De inrichting voor Natura 2000 doelsoorten heeft dus naar verwachting geen negatief 

effect op de weidevogels in betreffende deelgebied 

Nee 
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C.10 Ook is het plangebied/deelgebied/projectgebied/ 

projectgrenzen groot ca 450 ha (PIP 8.1, 3.5.3, 

MER fig. 68) 

 

De omvang van het 

plangebied/deelgebied/projectgebied heeft 3 

verschillende oppervlaktes? 

 

Het totale projectgebied voor De Wieden is circa 450 ha (3 deelgebieden bij elkaar).  

Circa 60 ha is het gebied waarvan de bestemming gewijzigd wordt (inclusief westelijke 

gronden van Natuurmonumenten) in het deelgebied Duinweg-Leeuwte. 

De omschrijving van de ha’s is opgenomen in het plan-/project-MER. 

Ja, 

aanpassing 

plan-/project-

MER. 

C.11 De onlogische keuze om de bestaande habitat van 

aanwezige weidevogels in het westelijke gedeelte 

te vervangen met een habitat voor niet aanwezige 

soorten met een lagere Rode Lijst 

beschermingsgraad wordt niet uitgelegd.  

Waarom de meer geschikte gronden in het 

oostelijke deel niet in aanmerking komen wordt 

niet vermeld. De NRD zegt dat: “de genoemde 

locaties zijn het meest geschikt voor de 

beschreven doelen” (p. 17). Geen motivering 

wordt hiervoor gegeven. De NRD zegt dat 

“realisering van de maatregelen op een andere 

locatie niet mogelijk (is) vanwege de 

grondbeschikbaarheid”. Het plan geeft niet aan 

waarom Natuurmonumenten (die zelf een 

autonome positie mag innemen bij de plannen) 

grond niet beschikbaar wil stellen.  

De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. Onze opgave 

behelst het realiseren van 22 ha voor de porseleinhoen en andere moerasbroedvogels in 

het gebied Duinweg-Leeuwte. Weidevogels worden hierin niet genoemd. In het 

inrichtingsplan dat een bijlage is bij het ontwerp PIP is aangegeven waarom deze gronden 

geschikt zijn voor de porseleinhoen en andere moerasbroedvogels zoals de bruine 

kiekendief en zwarte stern.  

 

Met de voorgenomen natuurmaatregelen zal het deelgebied worden vernat (water 's 

winters en begin voorjaar tot op maaiveld. Dit komt ten goede voor leefgebied voor 

porseleinhoen en andere moerasbroedvogels. Een plas-dras situatie in het voorjaar is ook 

gunstig voor weidevogels. In het voorjaar fungeren de plas-dras plekken als 

verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun territoria betrekken. De vogels kunnen 

er veilig rusten en foerageren. Als (grootste deel van) deze percelen kort gemaaid of 

afgeweid de winter ingaat, heeft dit geen nadelig effect voor weidevogels. Meerdere Rode 

Lijst soorten zullen naar verwachting profiteren van de inrichting. Porseleinhoen en Zwarte 

stern staan op de Rode Lijst (kwetsbaar), evenals de Grutto (gevoelig). Deze soorten 

komen voor in de randzones van de gebieden met plas-dras situaties.  

 

De inrichting voor Natura 2000 doelsoorten heeft dus naar verwachting geen negatief 

effect heeft op de weidevogels in betreffende deelgebied. 

 

De gronden in het oostelijk deel behoren niet tot onze opgave. Deze gronden zijn in bezit 

van Natuurmonumenten en hier zullen zij te zijner tijd andere interne maatregelen 

uitvoeren.   

 

Nee 

C.12 Ook geeft het plan niet aan wat 

Natuurmonumenten wel van plan is met de 

gronden die zij ten onrechte (volgens het Europese 

Hof) van de Overheid hebben ‘ontvangen’. Het 

Provinciaal Blad (10 okt 2018) zegt dat de 

Onze doelstellingen zijn opgenomen in het beheerplan. Het projectgebied wordt 

grotendeels gevormd door de gele gebieden die behoren tot het uitwerkingsgebied 

Ontwikkelopgave 2000. Hiervoor is een inrichtingsplan gemaakt en wordt de bestemming 

veranderd met het PIP.  

 

Nee 
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aanleiding voor het plan is: “Door de kwetsbare 

natuur te herstellen en versterken ontstaat ruimte 

voor economische ontwikkeling.” Wat dit betekent 

en dat dit van toepassing is voor zowel 

Natuurmonumenten en de particuliere eigenaren 

van de 22 ha maakt het plan niet duidelijk. Het PIP 

zegt: “gebiedsprocessen worden (per gebied) door 

één van de 'Samen werkt beter' partners 

getrokken” en “De terrein beherende organisaties 

(Landschap Overijssel, Natuurmonumenten) 

hebben de interne maatregelen verder uitgewerkt, 

eveneens in afstemming met de grondeigenaren 

en andere belanghebbenden in het gebied. Deze 

maatregelen zijn uitgewerkt in 

vergunningaanvragen en maken geen deel uit van 

dit inpassingsplan.” (1.4) Het is van belang om te 

weten wat deze “interne maatregelen” zijn, 

(aangezien Natuurmonumenten deze niet “in 

afstemming met de grondeigenaren” hebben 

gemaakt) en aangezien deze relevant zijn voor het 

beoordelen van het inpassingsplan. 

 

Daarnaast heeft Natuurmonumenten ook gronden in het gebied. Deze zijn ook 

meegenomen in de inrichtingsschets van het gebied Duinweg-Leeuwte en hiervan wordt 

tegelijkertijd de bestemming veranderd van Agrarisch in Natuur.  

 

De gronden van Natuurmonumenten die oostelijk zijn gelegen van ons projectgebied (en 

inrichtingsschets) maken geen onderdeel uit van ons projectgebied. Hier zal 

Natuurmonumenten te zijner tijd zogenaamde interne maatregelen nemen en daarvoor zo 

nodig de benodigde procedures doorlopen.  

 

De voordelen van de natuurherstelmaatregelen zijn niet op individueel niveau te bepalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gele en groene gebieden uit de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel in 

projectgebieden Verbinding Wieden Vollenhovermeer en Duinweg-Leeuwte 

 

C.13 Het MER Advies over reikwijdte en detailniveau 

van het milieueffectrapport (27 maart 2018) zegt: 

“Geef in het MER een beschrijving van het proces 

van alternatievenontwikkeling en welke andere 

In het plan-project-MER behorend bij het ontwerp PIP is dit opgenomen.  

 

Ja, in plan-

/project-MER. 
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alternatieven zijn overwogen en onderbouw 

waarom deze niet verder worden uitgewerkt. 

Motiveer waarom het gekozen ontwerp optimaal is 

vanuit de (natuur)doelstellingen, gegeven de 

gestelde randvoorwaarden.” P 4 en “Geef in het 

MER aan welke kenmerkende habitats en 

soort(groep)en aanwezig zijn in het studiegebied. 

Ga daarna in op de potentiële ingreep-

effectrelaties tussen de voorgenomen activiteit en 

de in het studiegebied aanwezige natuurwaarden”. 

(p. 7) Aan deze instructie wordt niet voldaan. 

C.14 Op de bijgesloten kaart van beschermde soorten 

zegt het plan dat er misschien beschermde soorten 

zijn en geeft aan dat “De aanwezigheid van enkele 

[?] beschermde soorten kan niet uitgesloten 

worden” p126 MER en op dezelfde bladzijde (!) 

een MER kaart van beschermde soorten waarop 

meer dan “enkele” beschermde soorten aanwezig 

zijn: > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En alhoewel melding wordt gemaakt van: “minder 

algemene en kwetsbare soorten broeden in de 

graslanden. Grutto en gele kwikstaart hebben een 

relatief hoge dichtheid in deze graslanden. P 125 

(nergens in het plan is melding gemaakt van 

andere weidevogel soorten als de wulp, tureluur, 

Zie ook het antwoord bij C11.  

 

In het plan-/project-MER zijn de effecten op natuur bepaald. Dit is op basis van ecologisch 

onderzoek gebeurd. De effecten op Natura 2000, NNN en soorten zijn in beeld gebracht.  

In de aanlegfase kan verstoring optreden van kwalificerende broedvogelsoorten, niet-

broedvogelsoorten en weidevogelsoorten. Geadviseerd wordt daarom om de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uit te voeren. De uiteindelijke situatie 

voor vogelsoorten en Natura 2000-habitattypen is zeer positief. 

 

 

 

 

 

Ja, in plan-

/project-MER 
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scholekster, etc). Het plan zegt ten aanzien van 

beschermde soorten, “De werkzaamheden of 

inrichting leidt niet tot het verstoren van essentieel 

foerageergebied” [hierover is meer bewijsvoering 

nodig]; er zijn ruim voldoende alternatieven in de 

omgeving.” P 126 De gedachte dat beschermde 

soorten hun habitat maar moeten verlaten en het 

ergens anders moet zoeken lijkt mij strijdig met 

wetgeving ten aanzien van bescherming van 

bestaande habitats.  

 

De PIP zegt “De ingreep in het 

deelgebied…Duinweg-Leeuwte vinden … in delen 

van het Natura 2000-gebied waarvan de 

ecologische waarde relatief beperkt is. Het gaat 

hierbij vooral om agrarische graslanden die van 

belang zijn voor grasetende niet-broedvogels…. 

Van significant negatieve effecten zal niet snel 

sprake zijn.” Deze bewering zou moeten worden 

gestaafd. De effecten van een andere beheer 

(zoals verbod op gebruik ruige mest in 

tegenstelling tot verplichting tot gebruik ruige 

mest voor weidevogels) en een andere inrichting 

met hoge vegetatie, open water, etc., zou beter in 

kaart gebracht moeten worden. 

Zie in dit verband ook de kaart 'broedparen' in de 

omgeving van dit plan: > 
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C.15 Ook de 22 ha ‘plangebied’ is bestaande weidevogel 

gebied: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inderdaad is een deel van de gronden weidevogelgebied. Met de voorgenomen 

natuurmaatregelen zal het deelgebied worden vernat (water 's winters en begin voorjaar 

tot op maaiveld). Dit komt ten goede voor leefgebied voor porseleinhoen, kwartelkoning 

en andere moerasbroedvogels. Een plas-dras situatie in het voorjaar is ook gunstig voor 

weidevogels. In het voorjaar fungeren de plas-dras plekken als verzamelplekken van 

waaruit de weidevogels hun territoria betrekken. De vogels kunnen er veilig rusten en 

foerageren. Een robuust gebied is noodzakelijk zodat weide- en moerasvogels in deze 

randzone in voldoende mate een geschikt foerageer- en broedplek weten te bezetten.  

 

De inrichting voor Natura 2000 doelsoorten heeft dus naar verwachting geen negatief 

effect heeft op de weidevogels in betreffende deelgebied. 

 

Uit het plan-/project-MER dat een bijlage is bij het ontwerp PIP blijkt dat de effecten van 

onze maatregelen op weidevogels beperkt zijn.  

 

Nee 

C.16 Het gebied is op boezempeil volgens het plan (fig. 

66 MER). De watergangen zijn op polderpeil 

volgens het plan (PIP 3.5.3 en MER 8.3). Dit is 

tegenstrijdig. Feitelijke situatie is dat een groot 

gedeelte van het plangebied gemiddeld ca. 50 cm 

onder boezempeil is. Dit gegeven is belangrijk 

voor de planvorming. 

Watergangen op polderpeil komen niet voor in het gebied Duinweg-Leeuwte. De 

aanduiding watergang met polderpeil en kade is voor de duidelijkheid verwijderd van de 

legenda van het ontwerp. Het gebied Duinweg-Leeuwte ligt op boezempeil. 

 

Het PIP is naar aanleiding van uw inspraakreactie aangepast.  

 

De peilen die zijn genoemd in het plan-/project-MER zijn conform de legger van het 

Waterschap opgenomen (juridisch peil). Het is mogelijk dat het feitelijke peil afwijkt van 

dit juridische peil door ingrepen van particulieren op het watersysteem. In het 

inrichtingsplan dat een bijlage is bij het ontwerp PIP staan de nieuwe peilen die zijn 

bepaald aan de hand van de huidige maaiveldhoogtes. Tevens is een hydrologisch 

onderzoek uitgevoerd. Deze is opgenomen als bijlage bij het plan-/project-MER 

 

Ja, in het PIP 
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C.17 Er is een waterkering rondom deze boezem. Deze 

kering staat niet op de kaart PIP 8.3 fig. 61, en 

niet als ‘keringen overig’ op de kaart MER p. 123, 

fig. 70 

Bestaande keringen worden in dit deelgebied niet gewijzigd en zijn daarom niet 

opgenomen in het voorbeeld van het schetsontwerp (figuur 61). 

De Duinweg behoudt de functie van overige kering en is aangeduid in figuur 70 van het 

plan-MER.  

 

Het PIP is naar aanleiding van uw inspraakreactie niet aangepast.  

 

Voor de waterkeringen in het opgestelde ontwerp PIP en het plan-/project-MER zijn wij 

uitgegaan van de meest recente Legger van het Waterschap (d.d. 4 september 2018).  

 

Keringen (= peilscheiding tussen twee peilen in het nieuwe plan) krijgen de juridische 

status ‘overige kering’ en zijn ook als ‘overige waterkering’ in het PIP geregeld. In het 

plangebied van het PIP zijn geen regionale waterkeringen gelegen, deze zijn derhalve 

geschrapt uit het aangepaste ontwerp PIP. De natuurkades hebben geen status en zijn dus 

niet in het inpassingsplan juridisch geregeld. 

 

Het PIP is ambtshalve aangepast aan de meest recente legger van het Waterschap.  

 

Ja 

C.18 Het plan spreekt van de noodzaak om een inlaat te 

realiseren voor dit poldergebied (PIP 3.5.3. , MER 

p. 112). Dit zou onnodig zijn als het gebied reeds 

op boezempeil was. Echter er is al een inlaat wat 

het creëren van een nieuwe inlaat overbodig 

maakt. Het plan spreekt niet over pompstations 

welke nodig zouden zijn op meerdere plaatsen 

waar het waterpeil “minimaal 20 centimeter” hoger 

moet komen. (MER p.112) 

De huidig aanwezige inlaat is van onvoldoende stabiliteit en dient daarom vervangen te 

worden. Peilregulering in dit gebied vindt o.a. plaats door gebruik te maken van de 

wegzijging van het grondwater richting de Noordoostpolder. Door de inlaat vaker open te 

zetten dan nu in de praktijk het geval is, vindt er een peilverhoging plaats ten opzichte 

van het huidige praktische peil. Om deze reden is er geen gemaal (pompstation) 

noodzakelijk om het water omhoog te pompen. Tevens worden in dit gebied de gemalen 

gebruikt om de waterpeilen lager dan boezempeil te houden. 

 

Het plan is naar aanleiding van uw inspraakreactie niet aangepast. 

Nee 
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

D Indiener 4 

 

  

D.1 U geeft aan dat er een ontwikkelingsplan is voor 

65 recreatiewoningen, een aangepaste jachthaven 

en een waterpartij in afrondende fase. Dit plan is 

opgesteld in nauw overleg met de gemeente 

teneinde een kwaliteitsverbetering te realiseren. 

Dit plan is grotendeels te realiseren op grond van 

het geldende bestemmingsplan, dat al sinds 2007 

in werking is en waarin de planologische rechten 

van initiatiefnemer zijn geborgd. De waterpartij 

aan de oostkant is aangepast ten einde goed aan 

te sluiten op de natuurbestemming aan de 

oostkant (natuurvriendelijke oever) en een 

landschappelijke inpassing te bewerkstelligen.  

 

Daar waar het plan afwijkt van het geldende bestemmingsplan zal hier de juiste juridische 

procedure voor moeten worden gevolgd. In het kader van het artikel 3.1.1 Bro overleg zal 

de gemeente dan afstemming moeten zoeken met de provincie. 
Dan wordt bekeken of het plan past binnen het provinciale beleid en relevante wet- en 

regelgeving zoals de Wet natuurbescherming en de Ontgrondingenwet. 

 

 

Nee 

D.2 U verzoekt om de grens van het PIP en de 

natuurbestemming zo aan te passen dat het 

vigerende bestemmingsplan ‘Watersportpark 

Tussen De Diepen’ wordt gerespecteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. In het 

beheerplan is o.a. het deelgebied Muggenbeet opgenomen. In de Omgevingsverordening 

van de provincie Overijssel is een deel van uw gronden opgenomen als geel gebied 

“uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000”. Om die reden en omdat de geldende 

bestemming in de beheersverordening Verblijfsrecreatieve doeleinden en Water en 

Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde en Natuur 

is, zijn uw gronden in het voorontwerp PIP bestemd als natuur. De opgave voor het 

uitwerkingsgebied is inmiddels uitgewerkt in een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan is een 

bijlage bij het ontwerp PIP. 

 

Voor onze natuuropgave hebben wij het perceel met de bestemmingen Verblijfsrecreatieve 

doeleinden en Water niet nodig. De percelen met de bestemming Agrarische doeleinden 

met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde en Natuur hebben wij wel nodig 

om onze opgave te kunnen realiseren.  

Wij hebben uw perceel met de bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden en Water 

buiten het ontwerp PIP gelaten. Op de percelen met de bestemming Agrarische doeleinden 

met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde en Natuur wordt ook bij het 

ontwerp PIP de bestemming Natuur opgelegd.  

 

Ja, deels, 

aanpassing 

van het 

ontwerp PIP 
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U geeft ook aan dat het daarin ingepaste ontwerp 

kan worden gerealiseerd. 

  

Hiervoor moet u als dit niet past in het geldende bestemmingsplan de gebruikelijke 

procedures volgen. In het kader van het artikel 3.1.1 Bro overleg zal de gemeente de 

afstemming zoeken met de provincie.  

D.3 In het PIP is aangegeven dat alleen die gronden 

onderdeel zijn van het PIP voorzover de beoogde 

maatregelen op grond van de vigerende 

bestemmingen niet kunnen worden gerealiseerd. 

Naar uw mening kunnen de beoogde maatregelen 

worden gerealiseerd op de gronden die in het 

vigerende bestemmingsplan zijn bestemd als 

Natuur en Agrarische doeleinden met 

landschappelijke en natuurwetenschappelijke 

waarde. In dat kader kan de begrenzing van het 

PIP op de grenzen van het plangebied van het 

bestemmingsplan Watersportpark Tussen de 

Diepen’ worden gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie D.2  

In het inrichtingsplan dat een bijlage is bij het ontwerp PIP is de ontwikkelopgave verder 

uitgewerkt. Voor onze natuuropgave hebben wij het perceel met de bestemming 

Verblijfsrecreatieve doeleinden en Water niet nodig. De percelen met de bestemming 

Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde en Natuur 

hebben wij wel nodig om onze opgave te kunnen realiseren. Het voorlopig ontwerp bij het 

inrichtingsplan ziet dan ook mede op deze percelen. De geldende bestemming laat de 

uitoefening van een agrarisch bedrijf toe. Dit is ongewenst in het licht van onze opgave. 

Vandaar dat wij deze percelen hebben meegenomen in het PIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, deels, 

aanpassing 

van het 

ontwerp PIP 

D.4 U heeft tijdens de voorbereiding van het PIP uw 

ontwikkelingsplannen besproken met de 

provinciale vertrouwenspersoon. De 

vertrouwenspersoon heeft u daarbij expliciet 

aangegeven dat het PIP geen nadelig effect zou 

hebben op de ontwikkelingsplannen. 

U vraagt aan de provincie de grens van het PIP 

(bestemming natuur) aan te passen zodat de 

ontwikkelingsplannen van u niet wordt belemmerd 

of beïnvloed. 

Voor de effectbepaling (bijvoorbeeld hydrologische effecten) van onze plannen is 

uitgegaan van de geldende planologische situatie (bestemmingsplan ‘Watersportpark 

Tussen De Diepen). Voor de effectbepaling van onze plannen is niet uitgegaan van uw 

ontwikkelingsplannen waarvoor u nog eventuele procedures moet doorlopen. 

 

Uw percelen met de bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden en Water worden buiten 

het PIP gehouden. De percelen met de bestemming Natuur en ALN zijn wel onderdeel van 

het PIP. Zie ook D.2 

Ja, deels, 

aanpassing 

van het 

ontwerp PIP 
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D.5 U geeft aan dat de gronden in het PIP ten onrechte 

en in strijd met de Omgevingsverordening 

Overijssel 2017 bestemd zijn als natuur. De 

gronden zijn niet aangekocht of afgewaardeerd.  

 

De gronden zijn in de Omgevingsverordening 

Overijssel 2017 aangeduid als NNN. Uw gronden 

zijn daarbij niet aangeduid als ‘bestaande natuur’, 

maar omvatten gronden die worden beschouwd als 

‘te realiseren’. In de verordening, die bindend is bij 

het opstellen van een PIP, geldt voor gebieden met 

de aanduiding ‘te realiseren’, dat wanneer de 

gronden nog niet zijn aangekocht en/of 

afgewaardeerd, de huidige 

bestemming gehandhaafd kan blijven. Op het 

moment dat de gronden worden aangekocht en/of 

afgewaardeerd ten dienste van het NNN (voorheen 

EHS) en ook beschikbaar zijn voor het realiseren 

van de beoogde natuurdoelen, moeten de gronden 

bestemd worden als natuur’. De gronden zijn 

derhalve in het PIP ten onrechte en in strijd met 

de Omgevingsverordening Overijssel 2017 

bestemd als Natuur. 

Het klopt dat dit zo in de Omgevingsverordening staat. Dit is een beleidsregel voor de 

gemeente hoe zij de NNN moeten verwerken in hun bestemmingsplannen. De NNN is 

gebaseerd op vrijwilligheid. Wij hebben nu te maken met een dwingende opgave en 

bepalen dat er natuurontwikkeling moet plaatsvinden. Hiervoor moet de bestemming 

gewijzigd worden om het in het uiterste geval te kunnen afdwingen. Daarmee is de 

vrijwilligheid komen te vervallen en kan deze volgorde wel. 

 

Nee 

D.6 In de Omgevingsvisie Steenwijkerland (2017) 

wordt gestreefd naar meer hoogwaardige 

verblijfsrecreatie. Door de bestemming Natuur op 

een deel van uw perceel te leggen, wordt deze 

ontwikkeling belemmerd. 

 

De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. In het 

beheerplan is o.a. het deelgebied Muggenbeet opgenomen. In de Omgevingsverordening 

van de provincie Overijssel is een deel van uw gronden opgenomen als geel gebied 

“uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000”.  

 

Uw percelen met de bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden en Water worden buiten 

het PIP gehouden. De percelen met de bestemming Natuur en ALN zijn wel onderdeel van 

het PIP. Voor een nieuwe ontwikkeling moet in een afzonderlijke procedure afstemming 

gezocht worden met de provincie. 

Nee 

D.7 Door ambtelijke vertegenwoordigers van de 

provincie is aan u geadviseerd deze zienswijze in 

te dienen. U verzoekt de provincie het PIP aan te 

passen, zodat de bestaande rechten en de plannen 

van u kunnen worden uitgevoerd. U biedt, 

wanneer wenselijk, een mondelinge toelichting 

aan.  

Uw percelen met de bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden en Water worden buiten 

het PIP gehouden. De percelen met de bestemming Natuur en ALN zijn wel onderdeel van 

het PIP. Voor een nieuwe ontwikkeling moet in een afzonderlijke procedure afstemming 

gezocht worden met de provincie. 

Nee 
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

E Indiener 5 

 

  

E.1 U geeft aan dat het ontwerp ruilplan 

(landinrichting Blokzijl-Vollenhoven) niet los gezien 

kan worden van dit voorontwerp PIP. U kunt niet 

instemmen met dit voorontwerp zolang u geen 

zekerheid heeft over vervangende grond met 

dezelfde kwaliteit en hoedanigheid.  

 

U vindt het onacceptabel dat u nu al 

geconfronteerd wordt met een 

bestemmingswijziging die ervoor zorgt dat u niet 

of niet langer meer de melkveehouderij kunt 

uitoefenen op de betreffende percelen terwijl er 

geen zekerheid bestaat over vervangende grond.  

 

 

De Ontwikkelopgave volgt een eigen spoor los van de landinrichting. De doelstellingen van 

ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. In de Omgevingsverordening van de 

provincie Overijssel zijn de gronden opgenomen als geel gebied “uitwerkingsgebied 

ontwikkelopgave Natura 2000”. Om die reden en omdat de geldende bestemming in de 

beheersverordening Agrarisch is, zijn uw gronden in het voorontwerp PIP bestemd als 

natuur.  

 

De opgave voor het uitwerkingsgebied is inmiddels uitgewerkt in een inrichtingsplan. Dit 

inrichtingsplan is een bijlage bij het ontwerp PIP. Op grond van het inrichtingsplan is 

geconcludeerd dat we uw gronden nodig hebben voor onze opgave/maatregelen. Daarom 

wordt de bestemming Natuur ook bij het ontwerp PIP op uw percelen gelegd.  

 

Deze bestemmingswijziging vastgelegd in het ontwerp PIP staat los van het proces van de 

landinrichting. Ongeacht de uitkomst van de landinrichting moeten wij onze opgave vanuit 

het beheerplan realiseren.  Hiervoor is de bestemmingswijziging noodzakelijk en dus 

opgenomen in het PIP. Het spoor van de landinrichting gaat ondertussen ook door. De 

beide sporen wachten niet op elkaar. Het onteigeningsspoor zal echter niet eerder worden 

ingezet dan dat aktepassering ruilverkaveling gereed is.  

Het overgangsrecht voor die gebieden waar de landinrichting “speelt”, maakt bestaand 

strijdig gebruik mogelijk tot 1 jaar na de aktepassering van de landinrichting of 1 jaar na 

het besluit van de landinrichtingscommissie dat de landinrichting geen doorgang vindt. 

Voor de overige gebieden wordt de datum van 2 jaar na inwerkingtreding van het 

provinciale inpassingsplan gehanteerd voor het overgangsrecht.  

 

 

Ja 

E.2 U wilt dat de PIP-procedure wordt aangehouden 

totdat het ontwerp ruilplan ter inzage ligt. U wilt 

eerst zekerheid dat u voldoende wordt 

gecompenseerd voor verlies van gronden aan de 

Duinweg.  

 

 

Het spoor van de Ontwikkelopgave (het opstellen van het provinciale inpassingsplan) staat 

los van het spoor van de landinrichting (ontwerp ruilplan ter inzage leggen). De beide 

sporen wachten niet op elkaar. 

Het onteigeningsspoor zal echter niet eerder worden ingezet dan dat aktepassering 

ruilverkaveling gereed is.  

Het overgangsrecht voor die gebieden waar de landinrichting “speelt”, maakt bestaand 

strijdig gebruik mogelijk tot 1 jaar na de aktepassering van de landinrichting of 1 jaar na 

Ja 
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het besluit van de landinrichtingscommissie dat de landinrichting geen doorgang vindt. 

Voor de overige gebieden wordt de datum van 2 jaar na inwerkingtreding van het 

provinciale inpassingsplan gehanteerd voor het overgangsrecht.  

 

 

 

E.3 U wilt zekerheid dat uw andere percelen ten 

zuiden van de Moespotvaart (met in/uitgang aan 

de Leeuwte en aan de achterkant grenzend aan de 

Moespotvaart) geen negatieve consequenties 

ondervinden van de verhoging van het 

grondwaterpeil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben door het onderzoeksbureau Arcadis hydrologisch onderzoek laten uitvoeren 

waarbij de vernattingseffecten zijn bepaald op omringende percelen. Dit is opgenomen in 

het plan-/project-MER dat als bijlage is opgenomen bij het ontwerp PIP. Voor uw andere 

percelen treden geen significante vernattingseffecten op.  
 

Mochten vernattingseffecten later alsnog optreden, wat wij op basis van de huidige 

onderzoeken niet aannemelijk achten, dan zal deze eventuele schade vergoed worden 

door de provincie conform de provinciale Regeling Nadeelcompensatie Ontwikkelopgave 

Natura 2000 Overijssel 2017 of conform artikel 6.1 Wro en de planschadeverordening 

Overijssel. Hiervoor wordt een schadeloket bij de provincie ingesteld.  

 

Nee 

E.4 De provincie wordt geadviseerd het ontwerp PIP 

aan te houden totdat duidelijkheid is omtrent de 

inhoud van het ruilplan en met indiener in gesprek 

te gaan. Het ontwerp ruilplan en eventueel 

ontwerp PIP dienen tegelijkertijd in procedure te 

Zie antwoorden E.1 en E.2. 

Voorlopig gaan wij in het kader van de interventieladder niet met u in gesprek omdat het 

losse percelen betreffen.  

 

 

 

Nee 



Nota van Antwoord NL.IMRO.9923.PIPWieden-on01  16-10-19 

worden gebracht danwel dient het ontwerp ruilplan 

vooraf te gaan aan het ontwerp PIP.  
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

F Indiener 6 

 

  

F.1 U vraagt de provincie nogmaals naar het perceel 

te kijken dat tegenover uw perceel ligt waarop de 

melkveehouderij en camping liggen. Uw voorstel is 

om de rietzone 400 meter naar achteren te 

verleggen zodat weidse uitzicht behouden blijft en 

om te voorkomen dat de muggenpopulatie 

behoorlijk toeneemt.  

 

U bent bang dat anders de inkomsten van uw 

campingbedrijf zullen afnemen.  

 

 

De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. Om aan onze 

opgave te voldoen, moeten we deze percelen inrichten. Wij kunnen in verband met de te 

behalen oppervlakte en de geschiktheid van de locatie de rietzone niet 400 meter naar 

achteren verleggen.  

 

Mocht sprake zijn van eventuele schade dan zal deze eventuele schade vergoed worden 

door de provincie conform de provinciale Regeling Nadeelcompensatie Ontwikkelopgave 

Natura 2000 Overijssel 2017 of conform artikel 6.1 Wro en de planschadeverordening 

Overijssel. Hiervoor wordt een schadeloket bij de provincie ingesteld.  

 

Aan muggenoverlast is in het plan-/project-MER onder het kopje hinder aandacht besteed. 

Uit het inrichtingsplan blijkt dat er een afstand van circa 50 meter is tussen uw perceel en 

het rietland door de weg, kade en kwelsloot. Het onderzoeksbureau verwacht geen grote 

toename van het aantal muggen.  

 

 

Nee 
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

G Indiener 7 

 

  

G.1 U vindt dat uw belangen onvoldoende worden 

meegewogen bij de besluitvorming ter realisatie 

van de Natura 2000 gebieden. Uw gehele bedrijf 

valt binnen deelgebied 6: Muggenbeet van het PIP. 

Uw gronden krijgen een natuurbestemming en u 

geeft aan dat u uw huidige gebruik niet kunt 

voortzetten. Hierdoor kunt u uw bedrijf niet in zijn 

huidige vorm blijven exploiteren.  

 

U vindt dat u onvoldoende bent geïnformeerd over 

de plannen en welke gevolgen dit voor uw bedrijf 

heeft en over eventuele mogelijkheden tot een 

bedrijfsverplaatsing. De provincie geeft aan dat de 

verkenningsfase nagenoeg voor alle gebieden is 

afgerond. U bent van mening dat de 

verkenningsfase feitelijk nauwelijks begonnen is.  

 

 

De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. In het 

beheerplan is o.a. het deelgebied Muggenbeet opgenomen. In de Omgevingsverordening 

van de provincie Overijssel zijn uw gronden opgenomen als geel gebied “uitwerkingsgebied 

ontwikkelopgave Natura 2000”. Om die reden en omdat de geldende bestemming in de 

beheersverordening Agrarisch is, zijn uw gronden in het voorontwerp PIP bestemd als 

natuur.  

 

De opgave voor het uitwerkingsgebied is inmiddels uitgewerkt in een inrichtingsplan. Dit 

inrichtingsplan is een bijlage bij het ontwerp PIP. Op grond van het inrichtingsplan is 

geconcludeerd dat we uw gronden nodig hebben voor onze opgave/maatregelen. Daarom 

wordt de bestemming Natuur ook bij het ontwerp PIP op uw percelen gelegd.  

 

De maatregelen zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan. Daarbij is een plan/project MER 

opgesteld, waarin de milieueffecten van de te maken keuzes in beeld zijn gebracht. Bij de 

keuze van de wijze van inrichting (voorkeursalternatief) houden we zoveel mogelijk 

rekening met de belangen die in het gebied spelen. Deze keuze is o.a. aan de hand van de 

volgende criteria onderbouwd: maaiveldverlaging, peilopzet, projectie van de doelen en 

effecten op o.a. bebouwing, landbouw, infra en natuur. Dit is opgenomen in het plan-

/project-MER. Maaiveldverlaging is vanwege het kostenaspect geen reëel alternatief en 

daarom zijn hiervan de milieu effecten niet beoordeeld.  

 

Uitgangspunt van het project is geen significante negatieve effecten buiten de gele 

gebieden (gele gebieden = uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000 

Omgevingsverordening). Het ontwerp PIP wijzigt dus niet de gebruikskwaliteiten van de 

overblijvende percelen (percelen die niet zijn gelegen in gele en groene gebieden van de 

Omgevingsverordening).  

 

Er zijn drie gesprekken tussen u en de vertrouwenspersoon, de projectregisseur 

grondzaken en de projectleider/omgevingsmanager van de provincie geweest voor de ter 

inzage legging van het voorontwerp PIP..  

 

 

 

Nee 
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Uw inspraakreactie geeft geen aanleiding om het PIP aan te passen.  

 

G.2 U geeft aan dat de 5 stappen (uit de Nota 

Grondbeleid 2015) niet juist zijn doorlopen. Met u 

is onvoldoende overleg gevoerd over 

grondverwerving. U geeft aan dat de provincie 

handelt in strijd met de Nota Grondbeleid 2015 

 

Met de 5 stappen uit de Nota Grondbeleid bedoelt u de interventieladder. De gesprekken 

tussen u en de provincie zijn gaande.  

 

Nee 

G.3 U geeft aan dat het PIP onzorgvuldig is voorbereid 

en u ziet graag dat de provincie alsnog met u in 

gesprek gaat om de mogelijkheden te bespreken.  

 

Het voorontwerp PIP is zorgvuldig voorbereid. De gesprekken met u zijn gaande. 

 

 

Nee 
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

H Indiener 8 

 

  

H.1 U vindt dat uw belangen onvoldoende worden 

meegewogen bij de besluitvorming ter realisatie 

van de Natura 2000 gebieden. Uw gronden vallen 

binnen deelgebied 6: Muggenbeet van het PIP. Uw 

gronden krijgen een natuurbestemming en u kunt 

uw huidige gebruik niet voortzetten. Hierdoor kunt 

u uw bedrijf niet in zijn huidige vorm blijven 

exploiteren.  

 

 

De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. In het 

beheerplan is o.a. het deelgebied Muggenbeet opgenomen. In de Omgevingsverordening 

van de provincie Overijssel zijn uw gronden opgenomen als geel gebied “uitwerkingsgebied 

ontwikkelopgave Natura 2000”. Om die reden en omdat de geldende bestemming in de 

beheersverordening Agrarisch is, zijn uw gronden in het voorontwerp PIP bestemd als 

natuur.  

 

De opgave voor het uitwerkingsgebied is inmiddels uitgewerkt in een inrichtingsplan. Dit 

inrichtingsplan is een bijlage bij het ontwerp PIP. Op grond van het inrichtingsplan is 

geconcludeerd dat we uw gronden nodig hebben voor onze opgave/maatregelen. Daarom 

wordt de bestemming Natuur ook bij het ontwerp PIP op uw percelen gelegd.  

 

De maatregelen zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan. Daarbij is een plan/project MER 

opgesteld, waarin de milieueffecten van de te maken keuzes in beeld zijn gebracht. Bij de 

keuze van de wijze van inrichting (voorkeursalternatief) houden we zoveel mogelijk 

rekening met de belangen die in het gebied spelen.  

 

Deze keuze is o.a. aan de hand van de volgende criteria onderbouwd: maaiveldverlaging, 

peilopzet, projectie van de doelen en effecten op o.a. bebouwing, landbouw, infra en 

natuur. Dit is opgenomen in het plan-/project-MER. Maaiveldverlaging is vanwege het 

kostenaspect geen reëel alternatief en daarom zijn hiervan de milieu effecten niet 

beoordeeld.  

 

Er zijn gesprekken tussen u en de vertrouwenspersoon en de projectregisseur grondzaken 

van de provincie geweest.  

 

Uw inspraakreactie geeft geen aanleiding om het PIP aan te passen.  

 

Nee 

H.2 Het is u niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor 

het bouwvlak, nu deze buiten het plangebied is 

gelaten.  

 

Voor de percelen die niet zijn opgenomen in het PIP blijft de huidige planologische regeling 

van kracht (Beheersverordening Steenwijkerland).  

 

Uw inspraakreactie geeft geen aanleiding om het PIP aan te passen.  

 

Nee 
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H.3 U vindt dat u onvoldoende bent geïnformeerd over 

de plannen en welke gevolgen dit voor uw bedrijf 

heeft en over eventuele mogelijkheden tot een 

bedrijfsverplaatsing. Ook is het u niet duidelijk wat 

de gevolgen zullen zijn op het gedeelte van het 

bedrijf dat buiten het plangebied ligt. De provincie 

geeft aan dat de verkenningsfase nagenoeg voor 

alle gebieden is afgerond. U bent van mening dat 

de verkenningsfase feitelijk nauwelijks begonnen 

is.  

.  

Uitgangspunt van het project is geen significante negatieve effecten buiten de gele 

gebieden (gele gebieden = uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000 

Omgevingsverordening). Het ontwerp PIP wijzigt dus niet de gebruikskwaliteiten van de 

overblijvende percelen (percelen die niet zijn gelegen in gele en groene gebieden van de 

Omgevingsverordening).  

 

Er zijn 2 gesprekken tussen u en de vertrouwenspersoon en de projectregisseur 

grondzaken van de provincie geweest voor de ter inzage legging van het voorontwerp PIP.  

 

 

 

 Uw inspraakreactie geeft geen aanleiding om het PIP aan te passen.  

 

Nee 

H.4 U geeft aan dat de 5 stappen (uit de Nota 

Grondbeleid 2015) niet juist zijn doorlopen, met u 

is onvoldoende overleg gevoerd over 

grondverwerving. U geeft aan dat de provincie 

handelt in strijd met de Nota Grondbeleid 2015. 

 

Met de 5 stappen uit de Nota Grondbeleid bedoelt u de interventieladder. De gesprekken 

tussen u en de provincie zijn gaande.  

Nee 

H.5 U geeft aan dat het PIP onzorgvuldig is voorbereid 

en u ziet graag dat de provincie alsnog met u in 

gesprek gaat om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Het voorontwerp PIP is zorgvuldig voorbereid. Er zijn gesprekken tussen u en de 

vertrouwenspersoon en de projectregisseur grondzaken van de provincie geweest. De 

gesprekken zijn nog steeds gaande. 

 

Nee 
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

I Indiener 9 

  

  

I.1 U geeft aan dat voor deelgebied 8 

weidevogelreservaat Giethoorn-Wanneperveen 

door een medewerkster van de provincie 

telefonisch is aangegeven dat de bestemming 

natuur eraf gehaald zou worden omdat het 

agrarisch landbouwgrond is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw inspraakreactie ziet op deelgebied 8: weidevogelreservaat Giethoorn- Wanneperveen. 

Dit deelgebied maakt geen onderdeel uit van dit provinciaal inpassingsplan (PIP). Uw 

reactie kunnen we dan ook niet vanuit dit project inhoudelijk beantwoorden.   

 

Op 14 november 2018 is onderstaand antwoord gegeven door een provinciale collega met 

betrekking tot uw vraag.  

 

U heeft een vraag gesteld waarom uw land is aangegeven als om te vormen naar natuur. 

In 2013/2014 hebben Provinciale Staten besloten gebieden aan te wijzen waarop mogelijk 

natuurmaatregelen nodig zijn of gebieden die mogelijk geschikt zijn om het Natura 2000 

gebied te verbeteren. Dit is nodig vanwege landelijke en Europese regelgeving. Ook uw 

perceel valt daar onder. Deze gebieden zijn met een gele kleur aangegeven op de kaart 

“Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)”. De gele kleur geeft aan dat het een 

“uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000” betreft. 

 

Op dit moment loopt er een onderzoek naar welke maatregelen nodig zijn in het gehele 

deelgebied “weidevogelreservaat Giethoorn”. Uw percelen vallen daar ook onder. Eind 

2019 verwachten we daar de uitkomsten van met u te delen. Dan kunnen we naar 

verwachting ook aangeven of er maatregelen moeten worden uitgevoerd op uw percelen 

en welke dat dan zouden zijn. Afhankelijk van welke maatregelen nodig zijn kan uw 

perceel worden omgevormd naar natuur of toch agrarisch blijven. 

 

Nee 
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

J Indiener 10 

 

  

J.1 Er kan nu niets vastgesteld worden zonder PAS De uitspraak over het PAS van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 onderschrijft het 

belang van natuurherstel. Ons project ziet op natuurherstelmaatregelen en de 

planuitwerking hiervoor kan gewoon doorgaan en uiteindelijk vastgesteld worden.  

 

Nee 

J.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

U geeft aan dat u wisselende informatie heeft 

ontvangen. Er is aangegeven dat er geen PIP/MER 

is. Omdat u het recht op bezwaar niet wilt 

verliezen, heeft u deze inspraakreactie ingediend. 

Hierbij verwijst u naar een artikel in de 

Steenwijker Courant. U geeft aan dat kennelijk 

informatie wordt achtergehouden.  

 

Van het informatie achterhouden door ons is geen sprake. Wij vinden het vervelend dat u 

deze indruk heeft. Om de omgeving goed te informeren zijn informatieavonden en een 

inloopbijeenkomst gehouden. 

 

Tijdens de informatieavond is door ons verteld dat er geen schetsontwerp voor 

Noordmanen was bij het voorontwerp PIP de Weerribben. In dit stadium van het proces 

was dit ook nog niet nodig. Toen hebben wij ook verteld dat in de volgende fase van het 

PIP (het ontwerp PIP) er een ontwerpinrichtingsplan met een voorlopig ontwerp en een 

ontwerp ontgrondingenvergunning ter visie zullen liggen.  

 

Aangegeven is tijdens de informatieavond dat de gronden die zijn opgenomen in het 

projectgebied en die nu een agrarische bestemming hebben zijn opgenomen in het 

voorontwerp PIP. Dus er is wel degelijk een voorontwerp PIP met bijbehorend plan-MER. 

Pas als u in de volgende fase (bij het ontwerp PIP en de ontwerp vergunningen) geen 

zienswijze indient, verspeelt u het recht om beroep te kunnen aantekenen tegen de 

vastgestelde plannen. 

 

Nee 

J.3 Daarnaast geeft u aan onroerend goed in regio 

Wieden/Weerribben te hebben. Dit wilt u 

vastgelegd zien in een geldend bestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

 

Wij gaan er vanuit dat de gemeente Steenwijkerland uw onroerend goed heeft opgenomen 

in de geldende bestemmingsplannen c.q. beheersverordening. Dit is een taak van de 

gemeente. De provincie zal alleen voor de gronden die vallen in de projectgebieden van de 

Ontwikkelopgave de bestemming wijzigen als dit nodig is voor het uitvoeren van haar 

plannen. Dit doen wij door middel van een provinciaal inpassingsplan (PIP). Dit PIP komt 

dan in de plaats van de bestemmingsplannen c.q. beheersverordening van de gemeente. 

Uw onroerend goed valt niet binnen de Ontwikkelopgave. Dus hiervoor is geen PIP 

gemaakt.  

 

Nee 
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

K Indiener 11 a 

 

  

K.1 U geeft aan graag te zien dat we rekening met uw 

situatie houden, mede omdat u ecologisch 

exploiteert. Deze vorm van exploitatie bij 

betreffende gebied zou beloond moeten worden in 

plaats van beperkt of belet.  

 

U ziet graag dat we rekening houden met de 

volgende randvoorwaarden:  

- Behoud van de huidige oppervlakte aan 

huiskavel. Dit met name ook in verband 

met de verplichte weidegang wegens 

ecologisch regiem; 

- Behoud van het huidige waterpeil; 

- Geen beperkingen qua slootonderhoud, 

ook niet ten behoeve van waterberging;  

- Handhaving van de huidige infrastructuur. 

 

Indien en voor zover deze voorwaarden kunnen 

worden vervuld dan blijft de continuïteit van het 

bedrijf behouden. 

 

 

- De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. In het 

beheerplan is o.a. het deelgebied Muggenbeet opgenomen. In de 

Omgevingsverordening van de provincie Overijssel zijn uw gronden opgenomen 

als geel gebied “uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000”. Om die reden 

en omdat de geldende bestemming in de beheersverordening Agrarisch is, zijn uw 

gronden in het voorontwerp PIP bestemd als natuur. De opgave voor het 

uitwerkingsgebied is inmiddels uitgewerkt in een inrichtingsplan. Dit 

inrichtingsplan is een bijlage bij het ontwerp PIP. Op grond van het inrichtingsplan 

is geconcludeerd dat we uw gronden nodig hebben voor onze 

opgave/maatregelen. Daarom wordt de bestemming Natuur ook bij het ontwerp 

PIP op uw percelen gelegd.  

- Het waterpeil in de sloten blijft gehandhaafd. Op basis van hydrologisch 

onderzoek uitgevoerd door Arcadis heeft u geen significante vernattingseffecten.  

- De grenssloten tussen natuur en landbouw worden buiten het ontwerp PIP 

gehouden. Hier blijft de huidige bestemming uit de beheersverordening gelden. 

Als in de huidige situatie beperkingen gelden, dan blijven deze gelden. De 

provincie voegt hier niets aan toe omdat het buiten het plangebied van het 

ontwerp PIP ligt.  

- Het huidige kavelpad blijft behouden. Hierop is het PIP aangepast.  

 

Ja, kavelpad 

uit plangebied 

PIP 

K.2 U geeft aan wanneer de provincie niet aan de 

voorwaarden kan voldoen, een schadeloosstelling 

te willen ontvangen voor de geleden economische 

schade. U geeft aan dat dit soort schade niet tot 

bedrijfsrisico gerekend kan worden.  

 

 

Mocht sprake zijn van eventuele schade dan zal deze eventuele schade vergoed worden 

door de provincie conform de provinciale Regeling Nadeelcompensatie Ontwikkelopgave 

Natura 2000 Overijssel 2017 of conform artikel 6.1 Wro en de planschadeverordening 

Overijssel. Hiervoor wordt een schadeloket bij de provincie ingesteld. Gesprekken tussen u 

en de provincie zijn gaande. 

 

Nee 

K.3 Daarnaast geeft u aan, dat wanneer de provincie 

geen rekening houdt met voorstaande feiten, de 

provincie in strijd handelt met artikel 1 van het 

Eerste Protocol.  

 

Wij gaan er vanuit dat u doelt op het eerste protocol bij het EVRM. Dat gaat over 

bescherming van eigendommen. In jurisprudentie is uitgemaakt dat de Onteigeningswet of 

het opstellen van een bestemmingsplan niet in strijd zijn met het EVRM. Artikel 1 geeft 

een overheid ook het recht om in te grijpen op iemands eigendomsrecht. 

Nee 
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K.4 U geeft aan een vergoeding te willen ontvangen 

voor het inschakelen van juridische bijstand.  

 

In de inspraak/zienswijze fase is er geen recht op vergoeding voor rechtsbijstand o.i.d.  

 

Nee 

K.5 De voorgenomen ontwikkelingen zoals vermeld in 

het voorontwerp PIP hebben grote gevolgen voor 

uw bedrijfsvoering. U verzoekt de provincie het PIP 

te herzien, waarbij we rekening houden met uw 

situatie, dan wel u een schadevergoeding 

toekennen. 

Zie voorgaande antwoorden.  Nee 
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

K Indiener 11 b 

 

(aanvulling: geldt niet voor Weerribben) 

  

K.6 Op 5 december 2018 heeft u een aanvulling 

gedaan op uw inspraakreactie. Een deel van de 

begrenzing van het PIP loopt over uw erf. 

Vervolgens loopt deze grens over het betonpad en 

aan het einde over het gehele betonpad. U wenst 

dat wij de begrenzing aanpassen zodat de 

gedeelten (gedeelte erfperceel en einde betonpad) 

niet als natuur worden bestemd in het PIP.  

Het PIP is aangepast conform uw voorstel.  Ja 

K.7 U geeft aan een vergoeding te willen ontvangen 

voor het inschakelen van juridische bijstand.  

 

In de inspraak/zienswijze fase is er geen recht op vergoeding voor rechtsbijstand o.i.d. 

Hiervoor zijn regelingen. Deze zijn nu niet van toepassing. 

 

Nee 
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Nr. Inspraakreactie Reactie Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

L Indiener 12 

 

  

L.1 U geeft aan dat uw landerijen tussen de 

Veldhuisweg en de Roomsloot liggen, maar ook 

dichtbij het Spiek.  

 

Er ligt nu een voorontwerp-PIP ter inzage waaruit 

blijkt dat diverse dichtbijgelegen percelen aan uw 

huiskavel zullen worden vernat. Het gaat om de 

percelen Blokzijl 168, 169, 167 en 150.   

 

U verwacht grote neveneffecten op de 

grondwaterstand van een deel van uw huiskavel 

als op de percelen tussen het Spiek en de 

Roomsloot vernattingsmaatregelen worden 

getroffen.  

 

De inrichting van het gebied tussen het Spiek en 

de Roomsloot zal volgens u zowel financiële 

gevolgen als gevolgen voor de bedrijfsvoering 

hebben.  

 

U maakt bezwaar tegen de 

bestemmingsverandering van de percelen tussen 

het Spiek en de Roomsloot.   

 

Er worden in het plan geen vernattingsmaatregelen getroffen op uw percelen. 

 

Wij hebben door het onderzoeksbureau Arcadis hydrologisch onderzoek laten uitvoeren 

waarbij de vernattingseffecten van de voorgenomen maatregelen op omringende percelen 

in beeld is gebracht. Dit is opgenomen in het plan-/project-MER dat als bijlage is 

opgenomen bij het ontwerp PIP. Voor uw perceel treden geen significante 

vernattingseffecten op.  

 

Mochten vernattingseffecten later alsnog optreden, wat wij op basis van de huidige 

onderzoeken niet aannemelijk achten, dan zal deze eventuele schade ook vergoed worden 

op basis van de op 31 oktober 2017 door Gedeputeerde Staten vastgestelde provinciale 

beleidsregel nadeelcompensatie ontwikkelopgave Natura 2000.  

 

Nee 

L.2 Daarnaast maakt u bezwaar tegen de 

vernattingsmaatregelen op de percelen tussen het 

Spiek en de Roomsloot.  

 

 

We nemen geen vernattingsmaatregelen op deze percelen.  

 

Nee 

L.3 Het waterschap kan volgens u geen garantie 

geven dat de verhoging van de grondwaterstand 

geen gevolgen heeft voor uw percelen. Er zijn 

inmiddels diverse voorbeelden waaruit blijkt dat 

omliggende ondernemers toch te maken krijgen 

In de gecombineerd plan-/project-MER dat bij het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan is 

gevoegd, is een monitoringsplan opgenomen. Hierin is beschreven hoe de effecten van de 

maatregelen worden gemonitord. Mocht blijken dat de maatregelen niet de juiste, of 

andere, effecten hebben dan verwacht, dan zullen, indien mogelijk, hiervoor correctieve 

maatregelen getroffen worden. 

Ja, in het 

plan-/project-

MER 
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met vernatting van de percelen, ondanks genomen 

tegenmaatregelen.  

 

 

Mochten negatieve effecten onvermijdelijk zijn, dan wel later alsnog optreden, dan zal de 

eventuele schade vergoed worden op basis van de op 31 oktober 2017 door Gedeputeerde 

Staten vastgestelde provinciale beleidsregel nadeelcompensatie ontwikkelopgave Natura 

2000.  
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Nr. Inspraakreactie Reactie 

 

Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

M. Indiener 13 

 

U heeft uw inspraakreactie ingediend buiten de termijn van terinzagelegging van het 

voorontwerp PIP. Omdat het hier gaat om een informele voorbereidingsprocedure hebben 

wij vanuit zorgvuldigheid deze reactie wel meegenomen in onze reactienota. 

 

Mocht bij de ter visie legging van het ontwerp PIP een zienswijze te laat zijn ingediend, 

dan zijn wij gehouden aan de wettelijke termijnen en betekent te laat indienen dat de 

zienswijze niet wordt meegenomen. 

 

M.1 U geeft aan dat u woont op de boerderij 

(muggenbeet 9) en dat tijdens de ruilkaveling 

jaren 60 het traditionele vervoer (via de Riete naar 

Moddergat) is geblokkeerd door dammen, zodat 

het achterland beter bereikt kon worden. Vanuit 

historisch oogpunt zou het mooi zijn om de vaart 

weer in originele staat te herstellen. 

 

Afgelopen jaren zag u het aantal kano’s afnemen 

omdat de twee dammen een te lastige obstakel 

zijn.  

 

Wellicht kan door een kleine ingreep, namelijk het 

verplaatsen van de kleine dam (muggenbeet 6), 

(zie kaartje), een goede ontsluiting van 

Muggenbeet 7, 7A, 8 en 9 naar open water bereikt 

worden terwijl het huidige agrarische achterland 

van de Riete te bereiken is via “onze” dam van 

meerweg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doelstellingen van ons project volgen uit het Natura 2000 beheerplan. Hiervoor stellen 

wij dit PIP op. Uw verzoek valt buiten de scope van ons project. 

Nee 



Nota van Antwoord NL.IMRO.9923.PIPWieden-on01  16-10-19 

3 Ambtshalve wijzigingen 

Nr. Ambtshalve wijzigingen   Aanpassing 

PIP met 

bijbehorend 

plan-MER 

nodig 

1.  Bij het ontwerp PIP is er in tegenstelling tot het 

eerdere voorontwerp PIP voor gekozen om voor 

alle percelen gelegen in de projectgebieden de 

bestemming aan te passen. Niet alleen is 

beoordeeld of de geldende bestemming de 

uitvoering mogelijk maakt, maar ook of de 

geldende bestemmingsregeling past bij de 

toekomstige inrichting van het projectgebied. 

Onder de geldende bestemming Natuur uit de 

beheersverordening Steenwijkerland is in de 

bestemming Natuur ook bestaand agrarisch 

gebruik, waaronder rietteelt toegestaan. Dit is niet 

in lijn met de inrichting van de gebieden als 

Natuurgebied. Daarom is ervoor gekozen om in 

tegenstelling tot het voorontwerp PIP (waarbij 

alleen de agrarische bestemming werd gewijzigd, 

ook de Natuurbestemming te wijzigen in een 

nieuwe bestemming Natuur. Daarom is het 

plangebied van het ontwerp PIP aanzienlijk 

vergroot ten opzichte van het plangebied van het 

voorontwerp PIP. Op een enkele plek is rietteelt 

nog mogelijk. Dit is afzonderlijk “aangeduid” in het 

ontwerp PIP. 

 Ja 
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2.  Verder heeft een nadere detaillering van de PIP-

grenzen plaatsgevonden. De grenzen van de gele 

gebieden zijn nagelopen op kadastrale grenzen. Dit 

heeft geleid tot kleine aanpassingen van de PIP-

grenzen. Uitgangspunt is dat bermsloten alleen in 

het ontwerp PIP worden meegenomen als deze 

nodig zijn voor de natuurontwikkeling. 

 Ja 

3.  Overnemen in het ontwerp PIP van het GS besluit 

d.d. 11-12-2018 grensaanpassing Hevenweg. Met 

deze grensaanpassing Hevenweg wordt een betere 

landbouwkundige toedeling mogelijk gemaakt en 

blijven de natuurdoelen haalbaar.  

 Ja 

4.  De Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitspraak 
gedaan over de ingestelde beroepen tegen het 
PAS, waarbij de beantwoording van het Europees 
hof is meegenomen. Bij de beantwoording van de 
prejudiciële vragen is de noodzaak van het 
uitvoeren van natuurmaatregelen niet in twijfel 
getrokken. De uitspraak van de Raad van State 
doet dat ook niet. Wel is aangegeven dat 
toestemmingsbesluiten op basis van het PAS niet 
hadden mogen worden verleend. De Raad van 
State heeft een streep gezet door de koppeling met 
vergunningverlening.  
 
Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt de 
noodzaak tot het uitvoeren van de 
natuurherstelmaatregelen. Het PIP is er op gericht 

om de realisering van de natuurherstelmaatregelen 
zo snel als kan mogelijk te maken.  
 

De teksten in het ontwerp PIP zijn aangepast aan 

de uitspraak van de Raad van State.  

 Ja 
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4 Colofon 

Deze reactienota is opgesteld door de provincie Overijssel.  
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1 KLIMAATVERANDERING OVERZICHT 

1.1 Aandacht voor klimaatverandering 

In het tussentijds toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. over het plan-MER De Wieden, dat in het najaar 

van 2018 is uitgebracht, wordt geadviseerd “om in de uitwerking van het MER een beschouwing te geven 

van de effecten van extreem weer op het doelbereik. Maak hierbij gebruik van beschikbare informatie over 

de gevolgen voor de natuur van eerdere periodes van extreem weer (natte perioden en perioden van 

droogte).” 

In dit rapport worden de belangrijkste aspecten van deze materie behandeld.  

1.2 Klimaatscenario’s en gevolgen 

Er zijn verschillende vormen van klimaatverandering die in de toekomst kunnen optreden. Zo is er een 

warmere situatie ontstaan ten opzichte van enkele decennia geleden. Sinds 1980 zijn er relatief korte winters 

en vroege lentes. Er is ook een afname in het aantal koude winterse dagen en het aantal warmere dagen 

neemt per saldo toe (Corporaal, Stortelder, Schaminée, & Huiskes, 2007). Er is een toenemende hoeveel-

heid aan jaarlijkse neerslag. Er is sprake van extremere neerslag en extremere temperatuur.  

Het IPCC en het KNMI voeren studies uit waarin zij aannames doen over de veranderingen van het klimaat. 

Voor de Nederlandse natuur zijn onderstaande ontwikkelingen relevant.  

1. Gemiddeld zal de temperatuur stijgen, waarbij variatie optreedt in waar en hoeveel. Volgens het 

Planbureau voor de Leefomgeving geldt voor Nederland nu al een stijging van 1,7 °C sinds het industriële 

tijdperk.  

2. Natte gebieden worden natter en droge gebieden droger. Ook kunnen er meer extremen ontstaan van 

langdurige natte perioden en droge perioden. 

3. De zeespiegel zal stijgen. Voor Nederland zal het moeilijker worden om het achterland te beschermen 

tegen overstromingen en het rivierwater af te voeren. Daarnaast zal de zoutintrusie toenemen. 

De mate waarin deze klimaatveranderingen optreden is afhankelijk van het scenario. Het W+ scenario, het 

meest extreme scenario van het KNMI, wordt uitgelicht in dit rapport. Dit omdat dit scenario de meest 

extreme invloed zal hebben op laagveengebieden en hierbij de bovenstaande ontwikkelingen het meest 

extreem zullen optreden. De veranderingen in het klimaat zijn berekend ten opzichte van de referentie-

periode 1981-2010. Het W+ scenario is berekend voor het jaar 2085 (KNMI, 2015). De verwachting van het 

W+ scenario is een gemiddelde temperatuurstijging van 4,1 graden Celsius in de winter en een gemiddelde 

temperstuurstijging van 3,7 graden Celsius in de zomer. De neerslaghoeveelheid in de winter neemt toe met 

30% en in de zomer neemt de neerslaghoeveelheid af met 23%. De neerslag die er valt treedt heviger en 

onregelmatiger op. De verdamping in de zomer neemt toe met 15%. De droogte, waarbij de indicator het 

gemiddeld hoogste neerslagtekort gedurende het groeiseizoen is, neemt toe met 50%. De zeespiegel zal 

stijgen met 45 tot 80 centimeter (KNMI, 2015).  

PBL heeft in samenwerking met andere instituten een beleidsstudie verricht naar de effecten van 

bovenstaande ontwikkelingen op natuur (Planbureau voor de Leefomgeving et al, 2012). Figuur 1 illustreert 

hoe bovenstaande klimaateffecten kunnen ingrijpen op ecosystemen. Duidelijk is dat dit een zeer complex 

systeem is, dat ook interfereert met andere drukfactoren. 

 



 

Datum: 4 september 2019 

  

 

DE WIEDEN EN WEERRIBBEN: INVLOED VAN 

KLIMAATVERANDERING OP WATERSYSTEEM EN NATUUR 

4 van 20 

 

Figuur 1. Effecten van klimaatverandering op natuur (bron, Planbureau voor de Leefomgeving, 2012) 

 

1.3 Relevante veranderingen voor De Wieden en Weerribben 

Naar verwachting hebben met name temperatuurstijging en een veranderend neerslagpatroon invloed op het 

systeem van de Wieden en de Weerribben. 

1. Temperatuurstijging: Wat betreft vegetatie in het studiegebied geldt dat temperatuurstijging het 

groeiseizoen vervroegt en verlengt. Er is bijvoorbeeld waargenomen dat een hele reeks plantensoorten 

eerder gaat bloeien. De totale biomassa die zich ieder jaar ontwikkelt zou kunnen toenemen doordat 

meer fotosynthese plaatsvindt, onder voorwaarde dat voedingsstoffen niet beperkend zijn. Dit alles kan 

leiden tot standplaatsvoordelen voor bepaalde plantensoorten ten opzichte van andere. 

2. Ten aanzien van het veranderend neerslagpatroon zijn er twee ontwikkelingen te verwachten: 

• 2a. Nattere winters: Dit heeft voor het studiegebied als gevolg dat er meer regenwater valt en via het 

boezemsysteem wordt afgevoerd. Dit heeft naar verwachting nauwelijks effect op de habitats in het 

studiegebied. Meer neerslag leidt tot meer atmosferische depositie, hetgeen op zijn beurt zou kunnen 

leiden tot toename van eutrofiëring en verzuring waardoor extra aanvoer van calcium en bicarbonaat 

nodig zou zijn (Cusell, Kooijman, Mettrop, & Lamers, 2013). 

• 2b. Drogere zomers: Dit heeft voor het studiegebied als gevolg dat er vaker en meer water moet 

worden ingelaten om het waterpeil op het gewenste niveau te houden. Hiermee komt er mogelijk 

gebiedsvreemd water binnen met hogere nutriëntgehaltes dan gewenst.  

De zeespiegelstijging is waarschijnlijk niet relevant voor De Wieden en Weerribben. De Wieden en 

Weerribben liggen niet aan de zee, maar in eerste instantie op enige afstand van het Vollenhovermeer dat is 

verbonden met het IJsselmeer.  
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Dilemma 

Het is een dilemma om al dan niet gebiedsvreemd water in het gebied in te laten bij drogere zomers: Het 

inlaten van gebiedsvreemd water heeft effecten op de waterkwaliteit en daarmee op de flora en fauna. 

Wanneer geen water wordt ingelaten treedt er mogelijk verdroging op. Dit heeft ook weer gevolgen voor de 

flora en fauna. Er dient dus een afweging gemaakt te worden in het beheer van het gebied en het waterpeil 

in hoeverre het al dan wel of niet inlaten van gebiedsvreemd water gewenst is.  

In de rest van dit rapport gaat hier de meeste aandacht naar uit. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 gaan we in op de invloed van een veranderend neerslagpatroon en temperatuurstijging op 

met name het watersysteem van De Wieden en Weerribben. Vervolgens worden de effecten op de flora en 

fauna van De Wieden en Weerribben in kaart gebracht. Ook hier heeft het watersysteem een invloed op. Tot 

slot komen er mogelijke oplossingsrichtingen aan bod. 
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2 KLIMAATVERANDERING EN WIEDEN/WEERRIBBEN 

2.1 Fysiek watersysteem 

2.1.1 Historisch functioneren 

Vanaf de middeleeuwen werd het veen al ontwaterd en gebruikt als landbouwgrond. Tot de 17e eeuw waren 

de gebieden van de Wieden en Weerribben onderdeel van een veengebied dat zich uitstrekte over een 

oppervlakte van enkele tienduizenden hectares. De westzijde werd begrensd door de Zuiderzee en de 

oostzijde werd begrensd door het Drents Plateau (Cusell & Mandemakers, 2017). Tussen de 17e en 20e 

eeuw vond er natte vervening in petgaten op grote schaal plaats. Dit veranderde het landschap. In de 

Wieden en de Weerribben is op grote schaal turf gewonnen omstreeks 1920-1930. Er heeft hierbij veel 

verlanding plaatsgevonden. Rond 1950 was het grootste gedeelte van het gehele uitgestrekte veengebied 

veranderd in gedraineerd agrarisch landschap. Aan de westzijde werd de Noordoostpolder ontwikkeld op de 

plek waar de Zuiderzee begon. De Wieden en de Weerribben bleven veengebied en functioneren sindsdien 

als boezem, een stelsel aan waterlopen en meren die polderwater kunnen bergen.  

2.1.2 Huidig functioneren 

De Wieden en Weerribben is het grootste laagveengebied van Europa. Het waterbeheer valt onder 

waterschap Drents Overijsselse Delta. Het gebied wordt voornamelijk gevoed door regenwater en de afvoer 

van overtallig water uit polders. Het gebied watert gedurende normale omstandigheden af via het 

Ettenlandsch Kanaal naar het Vollenhovermeer dat in verbinding staat met het IJsselmeer. Rondom het 

gebied is er sprake van inklinking als gevolg van inpoldering, hierdoor ligt het gebied hoger ten opzichte van 

de omgeving. Door de verhoogde ligging zou zonder maatregelen sprake zijn van een grondwaterstroom 

weg van het laagveen, wat zou leiden tot verdroging van het gebied. De hogere ligging en een te lage 

toevoer van regenwater in sommige jaargetijden maken het lastig om het waterniveau in het plangebied op 

het minimale peil te houden. De Wieden en Weerribben bergen water uit omliggende polders en beken bij 

een neerslagoverschot. Dit water is afkomstig uit de Vledder en Wasperveense Aa. Bij een neerslagtekort 

laat het waterschap boezemwater in naar omliggende landbouwgebieden. Gemaal Stroïnk reguleert het 

waterpeil in de gehele huidige boezem en laat dus water in vanuit het Vollenhovermeer als de boezem niet 

op peil blijft. De gehele boezem heeft een oppervlakte van ruim 12.000 ha. De Wieden heeft een oppervlakte 

van 9.020 ha en de Weerribben hebben een oppervlakte van 3.330 ha. Het gehele gebied dat op de boezem 

afwatert heeft een oppervlakte van 45.000 ha (Cusell & Mandemakers, 2017) (Arcadis, 2004a).  

 

Figuur 2. Oppervlaktewaterpeil van de boezem van omliggende polders (Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2019). 
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Het oppervlaktewaterpeil van de boezem fluctueert tussen 0,73 m -NAP en 0,83 m -NAP. Het oppervlakte-

waterpeil in de zomer neemt af door wegzijging en verdamping. Door middel van een inlaat wordt het 

boezemwater op peil gehouden. De inlaat is in het verleden een aantal keer verplaatst vanwege de 

waterkwaliteit van het aangevoerde water. Tot 1972-1974 werd er in het zuiden van de Wieden via de 

Beukerssluis Water uit het Meppelerdiep ingelaten in geval van droogte. Hierna werd tot het jaar 1997 water 

ingelaten in het noorden van de Weerribben vanuit de Friese boezem. Tot op heden wordt er in droge 

periodes aan de westzijde vanuit het Vollenhovermeer water ingelaten (Cusell & Mandemakers, 2017). In 

Figuur 3a en Figuur 3b is het patroon in stromingsrichtingen van oppervlaktewater weergeven. Figuur 3a 

geeft de stromingsrichting wanneer er een overschot aan water of een watertekort is, en het water via 

Stroïnk wordt afgevoerd. Figuur 3b geeft de stromingsrichting wanneer er een neerslagtekort is en het water 

vanuit het Vollenhovermeer wordt ingelaten. 

  

Figuur 3.a Stromingsrichtingen in De Wieden en 
Weerribben bij neerslagoverschot 

 

Op beide afbeeldingen is aan de westelijke zijde van het gebied het gemaal ‘Stroïnk’ weergegeven middels 

een ster. Het is te zien dat bij een neerslagoverschot het water richting dit gemaal stroomt, dus in westelijke 

richting. Het water stroomt dan relatief snel. Het stroomt van relatief geïsoleerde locaties in de boezem naar 

het hoofdwatersysteem. Het overtollige water wordt dan via het gemaal ‘Stroïnk’ geloosd op het Vollenhover-

meer. Bij een watertekort is dit niet het geval. Het water stroomt dan in tegenovergestelde richting. Het water 

stroomt dan relatief langzaam van het hoofdwatersysteem naar de geïsoleerde locaties. De stromings-

richtingen en de snelheden van de stromingen kunnen door het jaar heen sterk variëren door veranderende 

neerslag en verdamping (Cusell & Mandemakers, 2017).  

Het aanwezige water in de boezem van de Wieden en Weerribben is vanuit verschillende waterbronnen 

afkomstig in een wisselende samenstelling. De totale wateraanvoer van De Wieden en Weerribben bestaat 

globaal uit: 

• 42% afvoer van overtallig water uit bemalen diepe en ondiepe polders rondom De Wieden en 

Weerribben; 

• 37% neerslagwater; 

• 15% vrije afwatering van de Steenwijker Aa; 

• 4% vrije afwatering vanuit onbemaalde landbouwgebieden; 

• 2-3% inlaat bij het gemaal Stroïnk (kan in de zomer oplopen tot 10% van de maandaanvoer en in extreem 

droge zomers zelfs tot 50 tot 60% van de totale wateraanvoer. (Cusell & Mandemakers, 2017) 

Dit is schematische weergegeven in Figuur 4. 

 

Figuur 3.b Stromingsrichtingen in De Wieden en 
Weerribben bij neerslagtekort. 
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Figuur 4. Schematische weergave watersysteem (Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2019). 

 

In Figuur 4 is het watersysteem van De Wieden en Weerribben schematisch weergegeven. In het voorjaar is 

de totale toestroom een stuk lager dan in de andere seizoenen. Voornamelijk de bijdrage vanuit polders en 

de Steenwijker Aa zijn dan relatief klein vanwege de toenemende verdamping. De wateraanvoer in de 

zomer, wanneer de verdamping maximaal is, is echter gemiddeld genomen even hoog als in het najaar en 

de winter. Desondanks is er wel een duidelijk verschil tussen natte en droge zomers. In droge zomers is de 

toestroom nog lager dan in het voorjaar, terwijl in natte zomers de totale toestroming hoog is. Overheersend 

zijn dan de bijdragen regenwater en polderwater. De uitvoer vanuit de boezem vindt voor ongeveer: 

• 50% plaats via de wateruitlaat bij gemaal Stroïnk; 

• 30% plaats via verdamping;  

• 20% plaats via wateruitlaat en wegzijging (Cusell & Mandemakers, 2017). 

Door de inpoldering van de Noordoostpolder in 1941 en de aanleg van polders rondom de Wieden en 

Weerribben is de wegzijging toegenomen. Wegzijging is het sterkst bij diepe polders, zoals in polder, 

Halfweg, Wetering en Giethoorn. Alleen in regionaal drainerende beeksystemen komt op het moment 

grondwater dat basenrijk is naar boven. Dit is in de noordzijde van het gebied. 

Het diepe grondwater stroomt vanaf het hoger gelegen land in Drenthe richting de Noordoostpolder. De 

bemaling van omliggende polders maakt het verhang groter waardoor het water sneller het gebied 

uitstroomt. 
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Figuur 5. Gemiddelde jaarlijkse wateraanvoer (Cusell & Mandemakers, 2017) 

 

Een maatregel die wordt getroffen bij een droogte in de zomer is dus het inlaten van gebiedsvreemd water 

uit het Vollenhovermeer/IJsselmeer. In 2008 is een peilbesluit vastgesteld voor het gebied. Het peilbesluit 

houdt in dat het peilbeheer flexibel is tussen -0,73 en -0,83 m NAP. Het waterpeil is cruciaal in het behoud 

van de bijzondere natuur. Het moet de verdroging van kraggen voorkomen (Groeneweg & van Wirdum, 

2004). Het gebiedsvreemd water wordt via een aantal boezemwatergangen het gebied ingebracht. 

De boezemwatergangen zijn: 

• Ettenlandsch Kanaal is de verbinding tussen het Vollenhovermeer en het Kleine Beulakerwijde. In het 

Ettenlandsch Kanaal ligt het A.F. Stroïnk gemaal. 

• De Beulakerwijde en Belterwijde staan in verbinding met Kleine Beulakerwijde. 

• Het zuidelijk deel van de Wieden staat in verbinding met de Belterwijde. 

• Het noordelijke deel van de Wieden staat in verbinding met de Beulakerwijde en het Giethoornsche Meer. 

• Het Giethoornsche Meer is de verbinding tussen de Wieden en de Weerribben.  

• Via de Wetering staat de Weerribben in verbinding met het lager gelegen gebied (de polders).  

Alle gebieden wateren via de bovenstaande watergangen buiten de droge perioden uit naar het 

Ettenlandsch Kanaal. Ook in Figuur 3 is dit alles terug te zien. 
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2.2 Waterkwaliteit en watersysteem 

2.2.1 Historisch functioneren van het systeem en waterinlaat 

De Wieden en Weerribben waren in het begin van de twintigste eeuw nog een breed uitwaaierende delta in 

de benedenloop van verschillende beeksystemen. Er was toen al weinig sprake van zoete kwel vanuit het 

Drents plateau.  

Als er sprake is van basenrijk water en voedselarme condities is dit positief voor behoud van laagveen-

gebieden. Specifiek is aanvoer van bicarbonaat hiervoor van belang. Basenrijk water was in het begin van 

de twintigste eeuw vooral afkomstig uit de beeksystemen die vanuit het Drents Plateau basenrijk 

oppervlaktewater aanvoerden. Als het water bij een hoge waterstand in de Zuiderzee niet kon worden 

uitgelaten bij Vollenhove, dan traden er inundaties op met dit basenrijke oppervlaktewater (Cusell & 

Mandemakers, 2017). Toen de Noordoostpolder werd aangelegd en het peil van omliggende polders daalde, 

kwamen De Wieden en Weerribben hoger te liggen dan de omgeving. Hierdoor nam de wegzijging in het 

gebied toe. In de noordzijde van het gebied, waar regionaal drainerende beeksystemen liggen, treedt nog 

basenrijke kwel uit. 

Het functioneren van het fysieke watersysteem heeft ook invloed gehad op het chemische watersysteem. 

Historisch gezien fluctueerde het waterpeil binnen de boezem van De Wieden en Weerribben meer dan nu 

het geval is. Ook in het verleden werd bij een watertekort in de zomer oppervlaktewater ingelaten. Echter, 

door de slechte waterkwaliteit is de inlaat van dit water meerdere keren verschoven.  

 

Figuur 6. Locaties stuwen (Bron: Arcadis, 2004) 

 

Vóór 1997 werd het boezempeil verhoogd via een inlaat vanuit het Tjeukemeer in Friesland (de 

Driewegsluis). Dit waterlichaam ligt naast landbouwgronden waardoor het water erg nutriëntenrijk is. Daarom 

is de inlaat door waterschap Wold en Wieden in 1996 verplaatst naar het gemaal van Stroïnk (Waterschap 

Drents Overijsselse Delta, 2019). Het gemaal Stroïnk laat water het gebied in vanuit het Vollenhovermeer 

(vanuit het IJsselmeer) en is nutriëntenarmer. Echter, het water is nog steeds nutriëntenrijker dan het 

gebiedseigen water.  
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De watergangen die het Ettenlandsch kanaal en de kwetsbare delen van de Wieden (de Achterwieden) 

verbinden worden bij droogte afgesloten om opdringing van nutriëntenrijk water in deze watergangen te 

voorkomen. In Figuur 6 zijn de stuwen weergeven die de watergangen afsluiten wanneer gebiedsvreemd 

water wordt ingelaten. Nutriënten in oppervlaktewater hebben een invloed op de flora en fauna van een 

natuurgebied. Nutriënten die in de Wieden en Weerribben voornamelijk van belang zijn, zijn fosfaat, sulfaat, 

chlorofyl-a, chloride en stikstof. Deze nutriënten hebben allen een andere invloed op flora en fauna. 

Het nutriëntenrijke (eutrofe) water zal zich via de Kleine Beulakerwijde, Beulakerwijde en Belterwijde door 

het gebied verspreiden. Door het gebiedsvreemde en meer nutriëntenrijk water eerst in deze centrale 

boezem te mengen met het voedselarme (oligotrofe) regenwater zal de impact op de schrale natuur 

verminderd worden. De opdringing van het eutrofe water moet zoveel mogelijk beperkt worden om de impact 

op de flora en fauna te beperken. Uit modelberekeningen van Abopol is gebleken dat het water in korte tijd 

de Beulakerwijde bereikt. Echter, door het grote volume van deze Beulakerwijde komt dit niet verder het 

haarvatensysteem in, waardoor de geïsoleerde locaties, zoals de Achterwieden, een hogere waterkwaliteit 

blijven behouden.  

De opdringing van het water is ook waargenomen in onderzoek over het jaar 2003 (Arcadis, 2004). In dat 

jaar was er gedurende drie maanden water ingelaten via het gemaal Stroïnk. Dit was de eerste keer dat een 

grote hoeveelheid water werd binnengelaten in het gebied sinds het verplaatsen van de waterinlaat van het 

gebied naar gemaal Stroïnk. Het volume aan het water was gelijk aan 1/3 van de totale hoeveelheid dat in 

de centrale boezem van De Wieden en Weerribben aanwezig was. De verspreiding van het ingelaten water 

kan worden getraceerd in het onderzoek aan de hand van het chloridegehalte. Ongeveer een half jaar na de 

inlaat waren de chloride-concentraties weer gedaald naar normale waardes. De opdringing was veel 

geringer dan in de tijd dat water werd ingelaten vanuit de Driewegsluis. De chloride en nutriënten bereikten 

toen alle gebieden in het systeem. Arcadis heeft in het rapport van 2004 een vijftal algemene conclusies 

getrokken: 

1. De samenstelling van het Ettenlandsch Kanaal was aan het eind van de inlaatperiode vrijwel gelijk aan de 

samenstelling van het inlaatwater; 

2. Het ingelaten water was in vrijwel de gehele Wieden traceerbaar. De toename van chloride in de 

Beulakerwijde is beperkt. Hoe verder in de haarvaten van het watersysteem hoe minder chloride er over 

het algemeen te traceren was. Het gebiedsvreemd water is nauwelijks traceerbaar in enkele petgaten.  

3. In de kleine wateren (haarvaten en petgaten) in De Wieden steeg het chloride-gehalte ook na het 

stopzetten van de waterinlaat.  

4. In de Weerribben treedt wel een fluctuatie op van het chloride- en sulfaatgehalte van het water, maar 

deze fluctuatie is niet gerelateerd aan de inlaat, maar aan de bemaling van de diepe polders. 

5. Twee weken na beëindiging van de waterinlaat begint het chloridegehalte te dalen in wateren waar 

watertransport plaatsvindt (in de kleinere wateren duurt dat veel langer). 

Er is onderzoek verricht naar de exacte waarden aan nutriënten / andere stoffen en de verspreiding binnen 

het gebied hiervan. In het volgende hoofdstuk wordt hiervan de invloed uitgelegd. De resultaten uit twee 

onderzoeken worden hierbij uitgelicht: (Arcadis, 2004) en (Cusell & Mandemakers, 2017).  

Uit onderzoek van Arcadis blijkt dat er 2,2 ton fosfor in het jaar 2003 het gebied ingelaten was. Fosfaat dat 

afgezet wordt op de bodem van de boezem zal geen tot weinig nalevering geven als de concentratie op de 

waterbodem onder 1 g P/Kg ligt. In 2003 is 56 ton N (terwijl in de grote meren1 53 ton aanwezig is) en 2,2 

ton P (2,1 ton P aanwezig) ingelaten. De gehalten van P en N fluctueren veel, echter is dit niet terug te 

vinden in de Baulakerwijde. Buiten de Beulakerwijde zijn nauwelijks stijgingen in nutriëntenwaarden 

vastgesteld. In 2003 is 1220 ton chloride (1515 ton aanwezig) met het ingelaten water meegevoerd. Sulfaat 

is een motor voor interne eutrofiëring (dit proces wordt beschreven in paragraaf 2.3). In 2003 is 679 ton 

sulfaat (898 ton aanwezig) ingelaten. In   

 

1 Dit betreft alle grote meren van de Wieden en Weerribben met  uitzondering van het meer geïsoleerde Bovenwijde. Dus: Kleine 
Beulakerwijde, Beulakerwijde, Boschwijde, Belterwijde, Blauwe Hand, Schutsloterwijde en Giethoornsche Meer. 
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Tabel 1 zijn deze waarden opgenomen. 
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Tabel 1. Hoeveelheid ingelaten en in grote meren aanwezige stoffen (Groeneweg & van Wirdum, 2004). 

 
 

Hoewel in het onderzoek de concentraties stikstof en fosfaat in het ingelaten water over het algemeen hoger 

zijn dan in het gebiedseigen water, is er geen relatie gevonden tussen de aanwezige hoeveelheid ingelaten 

water en de concentraties aan stikstof en fosfaat. Er is gesteld dat dit kan komen door processen die in het 

water en de waterbodem optreden, die nutriënten vasthouden.  

De concentraties P in het oppervlaktewater verschillen sterk per seizoen en verschillen ook per watertype. In 

bijgaand Tabel 2 zijn deze verschillen in concentraties uiteengezet.  

Tabel 2. P-concentratie per watertype en seizoen (Cusell & Mandemakers, 2017) 

 
 

De metingen kunnen worden verklaard doordat zowel in de winter als in de zomer het wateroverschot uit de 

omliggende landbouwpolders afkomstig is. Hierdoor wordt voortdurend P aangevoerd naar de boezem toe. 

Hierdoor is de gemiddelde totale P-concentratie van de boezem in de winter 0,21 mg P/l en in de zomer 0,14 

mg P/l. De concentraties P zijn voornamelijk zichtbaar in het hoofdwatersysteem, maar in meer geïsoleerde 

delen van de boezem liggen de totaal P-concentraties beduidende lager en zijn er ook kleinere verschillen 

tussen zomer en winter. Ook in dit onderzoek wordt geconcludeerd dat hoe geïsoleerder het watertype is, 

hoe lager de P-concentratie is. Dit heeft ook te maken met de eerder beschreven stromingsrichting 

(paragraaf 2.1.2). In de winter is er een neerslagoverschot en is de stroomrichting van het oppervlaktewater 

gericht op de uitlaat van water. Het haarvatensysteem loost als het ware water op het hoofdwatersysteem. 

Het P-rijke water vanuit de polders komt daardoor niet in de haarvaten terecht, maar wordt bij Stroïnk 

uitgemalen.  

Er valt te concluderen dat er in de winter weinig interactie is tussen het hoofdwatersysteem en het 

haarvatensysteem. Ook de Ca- en Cl-concentraties nemen hierdoor af in de winter. De Ca en Cl-

concentraties worden lager naarmate de locatie meer geïsoleerd is. De Ca-concentraties zijn in de winter bij 

poldergemalen ongeveer 55 mg/l. In de haarvaten is dit slechts 20 – 30 mg/l.  

In de zomer is de stromingsrichting tegenovergesteld door een verdampingsoverschot. Er wordt gebieds-

vreemd water ingelaten waardoor oppervlaktewater van het hoofdwatersysteem naar de haarvaten stroomt. 

De invloed van polderwater op de geïsoleerde delen van de boezem is te zien in de relatief hoge Ca- en Cl- 

concentraties in het haarvatensysteem. In de zomer verschillen de concentraties Ca en Cl nauwelijks tussen 

het water in het haarvatensysteem en het hoofdwatersysteem.  

Echter, de inlaat van polderwater in droge periodes is niet terug te zien in de concentraties van totaal P. Dit 

komt door een drietal processen: 

1. Er is een lagere P-belasting vanuit de poldergemalen in het voorjaar en de zomer. 

2. Er is een opname en accumulatie van P door planten en algen in het groeiseizoen, waardoor een deel 

van de P-belasting uit de gemalen wordt opgeslagen in organisch materiaal. 

3. De bezinking van fosfor dat gebonden is aan colloïde Al- en Fe-deeltjes in polders en nabije gemalen.  
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Cusell en Mandemakers (2017) trekken de volgende conclusie: “Op basis van beperkte trendanalyses uit de 

literatuur lijkt het er op dat de totaal P-concentratie in het oppervlaktewater van de boezem de laatste 

decennia significant is afgenomen in het haarvatensysteem maar niet in het hoofdwatersysteem. Uit de in dit 

rapport uitgevoerde, uitgebreide trendanalyses van de afgelopen 10 jaar (2006 - 2015) blijkt echter dat er in 

het laatste decennium zowel in het haarvaten- als hoofdwatersysteem niet meer een structureel dalende 

trend is. Dit doet vermoeden dat de totale P-belasting in de boezem de afgelopen 10 jaar niet meer 

significant is afgenomen, terwijl dat in de decennia daarvoor wel het geval is geweest.” 

2.2.2 Knelpunten in het systeem 

De Wieden en Weerribben hebben te maken met knelpunten binnen het watersysteem. Er zijn knelpunten 

die het functioneren van het watersysteem beperken (Cusell & Mandemakers, 2017) (Cusell, et al., 2018). 

Een aantal van deze knelpunten wordt beïnvloed door klimaatverandering. Hier wordt later op ingegaan in 

hoofdstuk 2.5. Om de natuurlijke waarden het gebied in stand te houden moet er actie ondernomen worden 

op de volgende knelpunten: 

• Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit blijkt onvoldoende. De P-concentratie in het water is te hoog. Dit te hoge fosforgehalte 

in het water vormt een knelpunt voor de habitattypen: kranswierwateren, mesotrafente (matig voedsel-

rijke) verlandingsvegetaties, trilvenen en veenmosrietlanden. Mogelijk vormt het een knelpunt voor 

galigaanmoerassen en blauwgraslanden. De waterkwaliteit verschilt per locatie binnen de boezem. Op 

sommige locaties is de waterkwaliteit beter dan op andere locaties. Toch zorgt de huidige waterkwaliteit 

er voor dat deze habitattypen binnen grote delen van de boezem niet goed kunnen ontwikkelen (Cusell & 

Mandemakers, 2017). In het noordwestelijke deel van De Wieden en in de gehele Weerribben komen 

trilveenvegetaties voor (Groeneweg & van Wirdum, 2004). De S-belasting (zwavel) nabij westelijk 

gelegen gemalen vormt ook een knelpunt. In de zomer wordt namelijk relatief S-rijk water ingelaten. Door 

een hoge aanvoer van S leidt dit tot een interne P-mobilisatie vanuit bodem en sulfidentenoxiciteit (Cusell 

& Mandemakers, 2017).  

 

• Basenaanvoer 

De basenaanvoer blijkt onvoldoende. Het water dient basenrijk te zijn, oftewel calciumrijk. Dit geldt voor 

kranswierwateren, blauwgraslanden, trilvenen en galigaanvegetaties (Cusell & Mandemakers, 2017). Op 

locaties die geïsoleerd zijn en door neerslagwater worden gedomineerd zullen deze vegetatietypen niet 

voorkomen.  

 

• Atmosferische depositie 

De atmosferische N-depositie in de Wieden en Weerribben is relatief laag (in de orde van 1200-1300 

mol/ha jaar). Echter, er worden kritische depositiewaarden van verschillende habitattypen overschreden. 

Dit is het geval bij trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en moerasheiden. 

 

• Gebrek aan jonge successiestadia  

Successie is een proces waarbij binnen een ecologisch systeem een verandering in soorten optreedt 

binnen het habitat. Bij de Wieden en Weerribben start deze verandering bij open water. Via verlandings-

vegetaties, trilvenen en veenmosrietlanden, verandert het uiteindelijk naar hoogveenbossen en 

moerasheiden. Echter, er zijn weinig jonge successiestadia. Om deze te ontwikkelen en te behouden 

kunnen nieuwe petgaten worden gegraven. De verlanding na het creëren van nieuwe petgaten (jonge 

successiestadia) komt niet goed op gang. De oorzaak hiervan wordt gelegd bij de ophoping van 

ammonium in het bodemvocht, de te slechte waterkwaliteit en pleziervaart. De aanwezigheid van 

herbiciden in het oppervlaktewater speelt mogelijk ook een rol (Cusell & Mandemakers, 2017). De 

aanwezigheid van herbiciden in oppervlaktewater kan processen in gang zetten die lijken op eutrofiëring. 

Er vindt dan een toename van algen plaats en een afname van waterplanten (Arts & de Lange, 2008). 

 

• Toegenomen wegzijging 

Door de aanleg van de Noordoostpolder en lage polderpeilen is de wegzijging in de Wieden en 

Weerribben hoger dan voorheen het geval was. In de zomer kan dit leiden tot wegzakkende 

grondwaterstanden. Het vormt vooral een probleem in de latere successiestadia zoals veenheiden, 

veenmosrietlanden en uiteindelijk ook de veenbossen. 
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• Achterstallig beheer 

Door beperkte financiële middelen is er achterstallig beheer. Er vindt verruiging en verbossing plaats als 

gevolg van onvoldoende maaibeheer. Het gevolg hiervan is een achteruitgang in het oppervlakte aan 

trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en moerasheiden.  

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voert een proef uit met het aanpassen van het 

peilbeheer in de boezem van Noordwest-Overijssel, waaronder dus ook de Wieden en de Weerribben. 

Hierbij staat verdroging van de natuur van de Wieden en Weerribben beperken centraal. Er wordt hierbij van 

eind april tot juli meer water in het gebied ingelaten. Normaal gesproken wordt er water ingelaten bij -0,83 

NAP, maar nu bij -0,76 NAP. De bandbreedte blijft hierbij hetzelfde, maar door het extra water in te laten 

komt het peil aan de bovenkant van de bandbreedte uit. Na dit aangepaste peilbeheer wordt weer 

overgegaan op het normale peilbeheer, maar de resultaten van de proef worden meegenomen bij het 

herzien van het peilbesluit in de toekomst. 

 

2.3 Interne eutrofiëring en bodemchemische processen 

Om veranderingen in het klimaat en de veranderende samenstelling van het water in De Wieden en 

Weerribben op waarde te kunnen schatten, is een gedegen kennis nodig van bodemchemische processen 

die plaatsvinden in veenbodems. Deze paragraaf beschrijft welke processen er plaatsvinden in de deels 

zuurstofloze en organische bodems die we vinden in het plangebied.  

Planten leggen voedingsstoffen uit lucht, water en bodem vast door onder invloed van zonlicht te 

fotosynthetiseren. Nadat planten afsterven, wordt het organisch materiaal door microben afgebroken in de 

omgekeerde reactie van fotosynthese: remineralisatie of oxidatie. Hierbij komen vastgelegde voedings-

stoffen als stikstof, fosfor, zwavel en koolstof weer vrij. Bij de afbraak van organisch materiaal wordt door de 

microben zuurstof verbruikt. In veengebieden, waar de bodem puur uit organisch materiaal bestaat, betekent 

dit dat de zuurstofgraad verticaal snel afneemt. Dieper in de bodem komen dus zuurstofloze omstandig-

heden voor en dit heeft een groot effect op de snelheid waarmee organisch materiaal afgebroken wordt.  

Bij afwezigheid van zuurstof als oxidator, gaan microben namelijk over op alternatieve oxidators. Deze zijn 

als volgt gerangschikt: nitraat (NO3
-), mangaan (Mn4+), ijzer (Fe3+) en sulfaat (SO4

3-). Als al deze stoffen niet 

meer voorradig zijn, gaan microben over op organische afbraak middels methanogenese. Hierbij wordt 

methaan gevormd en dit is de reden dat veenbodems een belangrijke bron van het sterke broeikasgas 

methaan (CH4) zijn. 

De bovenstaande reacties staan centraal in het proces van interne eutrofiëring. Op het moment dat de 

zuurstof in de bodem uitgeput is, neemt de snelheid waarmee organisch materiaal afgebroken wordt snel af. 

Als er echter een constante en grote toevoer van sulfaat in het systeem is, kan de afbraak van veen 

versnellen doordat sulfaat als oxidator gebruikt wordt. Naast de extra nutriënten die hiermee uit het 

plantenmateriaal in de bodem vrijgemaakt worden, kan sulfaatreductie tot een schadelijk bijeffect leiden. Een 

groot deel van de fosfor die aanwezig is in bodems, is niet beschikbaar voor planten maar ligt vastgelegd in 

ijzerfosfaatverbindingen. De reductie van sulfaat leidt tot de vorming van sulfide (S2-) en dit bindt de ijzer uit 

deze verbindingen in FeSx kristallen. Hiermee wordt de gebonden fosfor losgemaakt en stijgt de PO4
3—

concentratie in de bodem. Sulfaat werkt hiermee als een katalysator voor interne eutrofiëring (zie ook Figuur 

7). 

De bovenstaande processen laten ook zien waarom het grondwaterpeil in veengebieden een grote invloed 

heeft op de snelheid waarmee organisch materiaal afgebroken wordt. Bij een verlaging van het waterpeil 

zullen zuurstofconcentraties in de bodem toenemen. Hiermee neemt de oxidatie van het aanwezige 

organisch materiaal toe en worden opgeslagen nutriënten versneld vrijgemaakt. Net als sulfaat kan een 

verlaging van het waterpeil in veenbodems dus leiden tot interne eutrofiëring. 
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Figuur 7. Schematische weergave van effecten van sulfaat- en bicarbonaatrijk inlaatwater op macrofyten (Alterra, 2004). 

 

2.4 Mogelijke effecten op flora en fauna 

Door veranderingen in het klimaat ontstaan er ook veranderingen in de condities van het landschap. Er zijn 

verschillende belangrijke condities voor nieuwe landschapselementen die kunnen ontstaan in laagveen-

gebieden door klimaatveranderingen. Er ontstaan sterk afwisselende waterpeilen en een verslechtering van 

de waterkwaliteit. Er vindt hierdoor eutrofiëring plaats. Dit gaat leiden tot nieuwe kenmerken in het 

landschap. Er zal een toename ontstaan in vegetatieloze wateren. Er zal een afname zijn in het areaal en 

kwaliteit van water- en moerasvegetaties. Het areaal en oppervlak aan kroosdekken zal sterk toenemen. Er 

is soms sprake van een invasie van ongewenste exotische plantensoorten. Er zal een afname zijn in de 

permanente hoge waterstanden, deze zullen namelijk meer fluctueren. Ook zullen er minder grasland-

complexen van hooilanden, hooiweiden en weiden; graduele overgangen tussen landschapselementen en 

open polderlandschap zijn. De veengroei neemt ook af en daarmee neemt tegelijkertijd ook de CO2-fixatie af. 

De rijkdom en het aantal weidevogels zal ook afnemen. 

Het eutrofe (nutriëntenrijke) water heeft negatieve effecten op het mesotrofe systeem. De effecten zijn 

zichtbaar in de jaren na de inlaat van gebiedsvreemd water. Door voedingsstoffen in het water zullen de 

plantensoorten die baat hebben bij voedselrijke omstandigheden de plek van plantensoorten met een 

voedselarmere preferentie overnemen het volgende groeiseizoen. Door toevoeging van eutroof water zullen 

andere planten floreren, soorten met mesotrofe preferentie worden verdreven. Opportunistische planten en 

algen die snel kunnen groeien in voedselrijke omstandigheden zullen de oorspronkelijke soorten 

wegconcurreren. Dit leidt mogelijk tot zuurstofloos water, blauwalgen en vissterfte.  
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Samengevat kenmerken de nieuwe elementen door klimaatverandering zich door soortenarmoede met 
dominantie van één of enkele plantensoorten, waaronder ook nieuwkomers. Meer land zal verruigen.  
Er ontstaan standplaatsvoordelen voor bepaalde plantensoorten. Hierdoor kan de samenstelling van de 
vegetatie veranderen, wat weer effect heeft op diersoorten die van bepaalde vegetaties afhankelijk zijn. 
Bepaalde diersoorten zullen voordeel ondervinden van gemiddeld warmere winters en hun leefgebieden 
breiden gestaag uit naar het noorden. Bij hogere temperaturen daalt het zuurstofgehalte in het water, 
hetgeen met name voor vissen negatief kan uitwerken.2  

 

Pilotstudie 

Cusell, Kooijman, Lamers & van Wirdum (2013) voerden een pilotstudie uit naar de voor- en nadelen van 
peilfluctuatie uit in het gebied. Hierbij constateerden ze een aantal effecten. In de zomer verlaagt het 
waterpeil op een natuurlijke manier door verdamping en minder neerslag. Op meedrijvende kraggen en 
inkrimpend veen heeft dit geen effect. Ook niet als dit waterpeil voor langere tijd, namelijk 2 maanden, 
wordt verlaagd. Bij lange peildalingen is er een negatief effect op de vaste kraggen vast te stellen. De 
vitaliteit van de schorpioenmossen neemt af bij verdroging. Na 5 weken treedt er verzuring op in de vaste 
kraggen, die wordt veroorzaakt door oxidatieprocessen. De invloed van de peildaling op de nutriënten in 
het water is onduidelijk, maar de mineralisatie van organisch materiaal neemt toe.  

De peilverhogingen in de winter hebben geen effecten op meedrijvende kraggen en opzwellend veen. Ook 
niet als dit twee maanden duurt. Bij vaste kraggen kan er door inundaties wel aanrijking van basenrijk water 
optreden. Korte inundaties van één à twee weken in de winter leiden niet tot infiltratie van basenrijk water. 
Dit komt omdat er weinig verdamping plaatsvindt. In de zomer gebeurt dit namelijk wel. In de winter leiden 
inundaties van 3 tot 5 weken tot een verhoging van de buffercapaciteit. Bij kraggen kunnen inundaties met 
relatief veel fosfor leiden tot mobilisatie van fosfaat en een verhoging van de P-beschikbaarheid. Inundatie 
met oppervlaktewater met een hoge P-beschikbaarheid leidt sowieso tot een verhoogde P-beschikbaar-
heid. Daarom is het van belang bij inundaties kennis te hebben van de water- en kraggenkwaliteit. 
Inundatie met SO4 leidt tot sulfide toxiciteit bij schorpioenmossen.  

De invloed van een flexibel waterpeil is niet overal in de boezem hetzelfde. Er is namelijk een verschil in 
water- en bodemkwaliteit. De meest geïsoleerde locaties zullen het minste risico ondervinden van externe 
eutrofiëring. Locaties nabij het gemaal Stroïnk zullen het meeste risico ondervinden. De kwaliteit van het 
aangevoerde oppervlaktewater is dan ook van belang. Vooral gedurende de winter komen nabij gemalen 
hogere P-concentraties voor. 

Er is ook een invloed van chloride in het oppervlaktewater. In de macro-ionen in het water van De Wieden 
is een verandering geconstateerd. Er is een toename van natriumchloride en magnesiumsulfaat. 
Waterplanten met een lage zouttolerantie zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Verhoging van het 
zoutgehalte heeft tot effect dat deze soorten mogelijk weer in aantal zullen afnemen.  

 

2.5 Klimaatverandering en mogelijke aanpassingen 

2.5.1 Neerslagpatroon: waterinlaat vs. vasthouden, verdroging 

Inlaat van gebiedsvreemd water betekent dat er een andere samenstelling van het oppervlaktewater 

ontstaat. Dit wordt versterkt door de toegenomen wegzijging in het gebied en door eventuele peilverlaging in 

omliggende polders. Verschillende aanvoerstromen van water hebben een invloed op de waterkwaliteit in 

het gebied. 

2.5.1.1 Effecten  

De waterkwaliteit in De Wieden en Weerribben wordt op het moment als onvoldoende beschouwd. De 

waterkwaliteit wordt bepaald door de toevoer van nutriënten. Hierbij zijn vooral fosfor (P), stikstof (N) en 

sulfaat (SO4) leidend. De concentraties van aanvoer van deze stoffen zijn te groot, waardoor er eutrofiëring 

optreedt. Effecten van eutrofiëring zijn algengroei, het verdwijnen van waterplanten, zuurstofloosheid wat 

een effect heeft op veel vissoorten en de bloei van blauwalgen in warme zomers.  

 

2 Het risico op natuurbranden is ook wel bekend als mogelijk gevolg van hogere temperaturen, maar dat speelt in het studiegebied 
nauwelijks vanwege de natte condities (en als het lang droog is, dan wordt water aangevoerd). 
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Het basenrijk water dient fosfaat- en sulfaatarm te zijn. Er treedt meer verlanding op, waardoor de 

ontwikkeling van nieuwe trilvenen op gang komt. Verminderde inlaat van gebiedsvreemd inlaatwater in de 

zomer kan tot verbetering leiden, net als het langer vasthouden van kwalitatief goed water in de winter. Het 

water dat wordt opgepompt uit de omliggende landbouwpolders is van inferieure kwaliteit. Er is daardoor in 

het gebied al sprake van een netto P-accumulatie. Dus het is de vraag of het langer vasthouden van het 

slechte water in de winter wel opweegt tegen het minder inlaten van gebiedsvreemd water in de zomer.  

Wanneer er geen gebiedsvreemd water wordt ingelaten, treedt er verdroging op. Dit leidt tot hogere 

beschikbaarheid van zuurstof, hetgeen kan leiden tot een versnelde afbraak van veen en mineralisatie van 

de nutriënten. Het kan leiden tot een toename van de verzuring door oxidatie en meer beschikbaarheid van 

fosfaat. Ook kan het leiden tot problemen met vegetatie die een hoge waterstand nodig hebben. Er vindt een 

proces van interne eutrofiëring plaats, zoals beschreven in paragraaf 2.3. Dus langdurige droogte en lage 

waterpeilen moeten vermeden worden. Tegen verdroging zou het boezempeil nabij de bovengrens van het 

huidige peilbesluit gehandhaafd kunnen worden, hetgeen in de pilot van het waterschap ook gaat gebeuren.  

2.5.1.2 Mogelijke aanpassingen  

Het blijkt dat de bijdrage van inlaatwater via gemaal Stroïnk aan de P-belasting minimaal is, en de inlaat 

van sulfaatrijk water kan in de buurt van de inlaat misschien tot de hoge SO4-concentraties leiden, maar niet 

in de gebieden met petgaten en trilvenen. De sulfaatproblematiek is niet heel groot in De Wieden en 

Weerribben, op de gebieden bij de westelijke gemalen na.  

De P-belasting en N-belasting zouden verminderd kunnen worden door de wateraanvoer vanuit vijf grote 

polders Giethoorn, Wetering, Gelderingen, Halfweg en Broammeule drastisch te verminderen. Samen 

dragen deze polders voor bijna de helft bij aan de totale P-belasting en 23% van de totale N-aanvoer. 

Echter, deze polders voeren ook belangrijk basenrijk water aan, want de helft van alle calciumtoevoer is 

afkomstig uit deze polders (Cusell & Mandemakers, 2017). Vanuit dat oogpunt is inlaat van dit water juist wél 

van belang. Bij voorkeur zijn aanvullende maatregelen nodig die het fosfaatgehalte en stikstofgehalte in deze 

polders verlagen, maar de Ca-aanvoer behouden of vergroten. Te denken valt aan defosfatering van 

inlaatwater en het gebruik van een helofytenfilter ter verlaging van de nutriëntenconcentraties in het water. 

Echter, de technische uitvoerbaarheid blijkt moeilijk. Door de defosfatering zou er ook een wijziging komen 

van de macro-ionensamenstelling van het oppervlaktewater. Dit is niet wenselijk voor een veengebied en 

hierdoor zal de mogelijke interne eutrofiëring niet afnemen. Een helofytenfilter zou beslag leggen op een 

groot oppervlak grond. Dit is vaak niet wenselijk of beschikbaar binnen natuurgebieden. 

2.5.2 Temperatuurstijging 

2.5.2.1 Effecten 

Door klimaatverandering stijgt de gemiddelde temperatuur. Zowel in de zomer als in de winter neemt de 

temperatuur toe (KNMI, 2015). Dit kan groeiseizoenen vervroegen en verlengen. Er is een risico van 

verandering in klimaatzones voor doelsoorten (Blom, Paulissen, Geertsema, & Agricola, 2009). Er kan 

hierdoor een verlies in soorten plaatsvinden. Dit risico is het grootst voor koudeminnende soorten. Dit komt 

door de oplopende temperaturen en de daarbij zachtere winters. Ook meer neerslag en frequentere 

extremen hebben hier een invloed op. De levensgemeenschap van gebieden zal hierdoor verarmen. 

Ecosysteemprocessen kunnen onder druk komen te staan door het wegvallen van sleutelsoorten. Met name 

de Weerribben is een gebied waar dit een risico vormt. Hier komen veel koudeminnende soorten voor.  

2.5.2.2 Aanpassingen 

Tegen een stijgende temperatuur zijn er geen gebiedsspecifieke aanpassingen voorhanden. 
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1 INLEIDING 
In natuurgebied De Wieden, verricht de provincie Overijssel de komende jaren natuurherstelwerkzaamheden. 

Voor dit natuurherstel worden maatregelen uit het Natura-2000 beheerplan De Wieden uitgevoerd.  

Binnen de werkzaamheden worden drie gebieden heringericht. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het 

graven van petgaten, aanleggen van natuurvriendelijke oevers, open water, dempen van bestaande 

watergangen, het kappen van bos en aanleg van moerassen.  

 

De werkzaamheden worden onderverdeeld in 2 fasen, welke in verschillende jaren uitgevoerd zullen worden.  

 

In dit memo zijn de gehanteerde uitgangspunten en resultaten van de stikstofdepositieberekeningen t.g.v. van de 

natuurherstelwerkzaamheden beschreven.  

 

2 WETTELIJK KADER 
De berekening van stikstofdepositie in dit memo wordt uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming 

(Wnb). Daarin worden eisen gesteld aan de maximaal toegestane stikstofdepositie op beschermde Natura-2000 

gebieden vanwege economische activiteiten.  

 

De Wet natuurbescherming dicteert in § 2.3. Beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen het 

volgende: 

 

Artikel 2.7: 

• Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een 

Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 

gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8, met 

uitzondering van het negende lid. 

 

In dit geval betreft het een plan dat wel direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een N2000-

gebied. Zodoende geldt het volgende lid 9 van artikel 2.8: 

 

Artikel 2.8 

• Lid 9. Voor een andere handeling als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, onderdeel b, houden Gedeputeerde 

Staten bij het verlenen van de vergunning rekening met de gevolgen die de handeling kan hebben voor een 

Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. 

 

Daaruit volgt dat er in dit geval bij vergunningverlening een belangenafweging kan plaatsvinden en er een Wet 

Natuurbescherming vergunning kan worden verleend.  

 

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-10-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-10-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.7
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3 UITGANGSPUNTEN 
Tijdens de realisatie worden in iedere fase op verschillende locaties diverse machines ingezet. Een overzicht van 

het in te zetten materieel is opgenomen in Tabel 1 voor fase 1. Het in te zetten materieel voor fase 2 is per locatie 

samengevat in Tabel 2. In de emissieberekeningen is er van uitgegaan dat de werkzaamheden in beide fases 

binnen een jaar plaatsvinden. Op deze manier ontstaat per fase een beeld van de totale depositie als gevolg van 

de werkzaamheden.  

 

De emissies van dieselmaterieel zijn afhankelijk van het motorisch vermogen, de gemiddelde belasting, het 

bouwjaar en de draaiuren. De emissiefactoren van o.a. dieselmaterieel zijn op Europees niveau gereguleerd via 

technische voorschriften aan het voertuig en de verbrandingsmotor. 

 

3.1 Emissiefactoren en brandstofverbruik 

De voorschriften voor dieselmaterieel gelden sinds 1997. De EU-richtlijnen (97/68/EC en 2002/88/EC) bevatten 

normen voor de maximale uitstoot van luchtverontreiniging per vermogensklasse in gram/kWh. Er is sprake van 

invoering in vier fasen van strenger wordende emissienormen. De derde fase verloopt in twee stappen: Stage IIIA 

voor motoren met een variabel toerental met bouwjaar 2006/2008 en Stage IIIB voor bouwjaar 2011/2013. De 

vierde fase (Stage IV) geldt vanaf 2014 (EU-richtlijnen 2004/26/EC).  

 

De levensduur van dieselmaterieel is afhankelijk van het type machine. In het algemeen geldt dat het 

dieselmaterieel een mediane levensduur1 tussen 6 en 12 jaar heeft. De realisatie van de eerste fase van het 

project start naar verwachting in 2021 en duurt een jaar. De tweede fase start, na een periode van 3 jaar zonder 

werkzaamheden, in 2025. Deze tweede fase duurt 2 jaar. In de berekeningen is uitgegaan van inzet van modern 

materieel dat aan de emissie-eisen van Stage IV voldoet.  

 

Van het ingezette materieel is een brandstofverbruik van dieselolie bekend in liter per uur. Aan de hand van het 

totaal aantal draaiuren van het materieel is hiermee een totaal brandstofverbruik bepaald.  

 

Op basis van het totaal brandstofverbruik, motorisch vermogen van materieel, en de Stage klassen, bepaalt 

Aerius de NOx-emissievracht2. Een overzicht van het in te zetten materieel en de gehanteerde uitgangspunten is 

opgenomen in onderstaande tabellen. 

 
Tabel 1 Overzicht uitgangspunten emissieberekeningen dieselmaterieel fase 1 

Omschrijving Aantal 
Aantal 

draaiuren 
Motorisch 
vermogen 

Stage 
klasse 

Totaal 
brandstof-
verbruik 

   [kW]  [l] 

Emissie Punt 1      

HGM 11 2.956 107 Stage IV 29.557 

Rupsdumper 7 3.927 213 Stage IV 38.309 

HGM moeras 11 4.800 89 Stage IV 32.680 

Rupsmaaier 1 208 317 Stage IIIA 240 

Trekker 2 639 107 Stage IV 6.250 

 
1 Afkomstig uit TNO-rapport ‘Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof 

Afzet, EMMA’ van november 2009. 

2 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/emissieberekening-mobiele-werktuigen/17-03-2017 
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Omschrijving Aantal 
Aantal 

draaiuren 
Motorisch 
vermogen 

Stage 
klasse 

Totaal 
brandstof-
verbruik 

   [kW]  [l] 

Emissie Punt 4      

HGM 1 745 107 Stage IV 7.450 

HGM moeras 1 639 89 Stage IV 6.386 

Emissie punt 5      

HGM 1 535 107 Stage IV 5346 

Rupsdumper 1 535 213 Stage IV 7216 

 

 
Tabel 2: Overzicht uitgangspunten emissieberekeningen dieselmaterieel fase 2 

Omschrijving Aantal 
Aantal 

draaiuren 
Motorisch 
vermogen 

Stage 
klasse 

Totaal 
brandstof-
verbruik 

   [kW]  [l] 

Emissie Punt 10      

HGM 4 1.119 107 Stage IV 11.190 

Rupsdumper 1 655 213 Stage IV 6.554 

HGM moeras 2 416 89 Stage IV 4.161 

Emissie Punt 11      

HGM 7 1.626 107 Stage IV 16.257 

Rupsmaaier 1 104 317 Stage IIIA 1.040 

Rupsdumper 3 1.692 213 Stage IV 16.916 

HGM moeras 4 918 89 Stage IV 9.184 

Trekker 1 50 107 Stage IV 500 

Emissie Punt 12      

HGM 7 1.765 107 Stage IV 17.646 

Rupsdumper 1 837 213 Stage IV 8.375 

HGM moeras 3 548 89 Stage IV 5.484 

Bemalingspomp 1 336 10 Stage IV 8 
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Omschrijving Aantal 
Aantal 

draaiuren 
Motorisch 
vermogen 

Stage 
klasse 

Totaal 
brandstof-
verbruik 

   [kW]  [l] 

Emissie punt 14      

HGM 4 2.757 107 Stage IV 27.572 

Rupsdumper 4 9.202 213 Stage IV 92.024 

 

3.2 Transport  

Gedurende de werkzaamheden, worden boten en vrachtwagens ingezet om grond te vervoeren. 

De transportaantallen en -typen zijn weergegeven in Tabel 3 en Tabel 4. 

 
Tabel 3: Transport per boot gedurende de natuurherstelwerkzaamheden voor fase 1 en fase 2 

Vaarroute Aantal bewegingen per etmaal Type schip 
Type 

vaarroute 

Belading 

heen [%] 

Belading 
terug [%] 

 Totaal Heen Terug     

Fase 1        

Route 2 4 2 2 M1 CEMT_1 80 10 

Route 3 2 1 1 M1 CEMT_1 80 10 

Fase 2        

Route 7 4 2 2 M1 CEMT_! 80 10 

Route 8 8 4 4 Duwboot, BO1 CEMT_! 80 10 

Route 9 8 4 4 Duwboot, BO1 CEMT_! 80 10 

 

 
Tabel 4: Transportbewegingen zwaar vrachtverkeer gedurende werkzaamheden 

Bron Type Aantal bewegingen per etmaal 

Fase 1   

Route 6 Zwaar vrachtverkeer 24 

Fase 2   

Route 13 Zwaar vrachtverkeer 70 

 

Net als voor de werktuigen zijn alle transporten in 1 jaar gemodelleerd om een totaal depositie over de gehele 

bouwperiode te berekenen. De werkgebieden en transportroutes voor fase 1 zijn weergegeven in Afbeelding 1. 

Voor fase 2 zijn de werkgebieden en transportroutes weergegeven in Afbeelding 2. 
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Afbeelding 1: Gemodelleerde bronnen natuurherstelwerkzaamheden De Wieden, fase 1 
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Afbeelding 2: Gemodelleerde bronnen realisatiefase natuurherstelwerkzaamheden De Wieden, fase 2 
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3.3 Rekenjaar 

De fasen van de werkzaamheden voor het natuurherstel zijn afzonderlijk gemodelleerd. Naar verwachting start 

fase 1 in 2021 en duurt deze fase 1 jaar. Na fase 1 volgt een periode van 3 jaar waarin geen werkzaamheden 

plaatsvinden. Hierna volgen de werkzaamheden voor fase 2 vanaf het jaar 2025. Deze fase duurt 2 jaar. De 

fasering en daarmee samenhangen rekenjaren, zijn samengevat in Tabel 5. 

 
Tabel 5: Fasering en gehanteerde rekenjaren voor Natuurherstelproject De Wieden 

Fase Gepland startjaar/rekenjaar Duur werkzaamheden [jaar] 

Fase 1 2021 1 

Fase 2 2025 2 

 

Om tot een totale depositie in mol/ha te komen als gevolg van de werkzaamheden, zijn alle werkzaamheden per 

fase omgerekend naar 1 jaar. 

 

4 METHODIEK 
De belasting van de Natura 2000-gebieden rondom de emissiebronnen is berekend met behulp van een 

verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de online-applicatie Aerius-

Calculator (versie 2019). Aerius-Calculator is een rekenprogramma om de verspreiding van stoffen in de lucht te 

simuleren. Daarnaast berekent het model hoeveel van die stoffen per hectare terechtkomt (depositie).  

 

5 BEREKENINGSRESULTATEN 
In deze paragraaf worden de resultaten voor de stikstofdepositieberekeningen weergegeven. 

 

5.1 Fase 1 

De invoer van de totale stikstofemissie voor fase 1 bestaat uit de emissie vanwege werktuigen en het transport 

zoals besproken in hoofdstuk 3. De berekeningsresultaten van de totale depositie door werkzaamheden is per 

hexagoon weergegeven in Afbeelding 3. 
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Afbeelding 3: Totale stikstofdepositie als gevolg van de natuurherstelwerkzaamheden De Wieden, fase 1 

 

Uit Afbeelding 3 blijkt dat gedurende de werkzaamheden van fase 1 een depositie van maximaal 5,88 mol/ha 

optreedt op enkele hexagonen binnen het natura2000 gebied De Wieden. Dit betreft stikstof die direct rond de 

werkzaamheden neerslaat. Verder van het werkgebied neemt de depositie snel af. Om dit nader in beeld te 

brengen is in Afbeelding 4 op het werkgebied ingezoomd. 
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Afbeelding 4: Stikstofdepositie als gevolg van natuurherstelwerkzaamheden in fase 1, direct rond het werkgebied 

 

5.2 Fase 2 

Als gevolg van de fase 2 van de werkzaamheden, treedt ook depositie op die hoger is dan 0,00 mol/ha. Dit is 

weergegeven in Afbeelding 5. 
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Afbeelding 5: Stikstofdepositie als gevolg van natuurherstelwerkzaamheden in fase 2 

 

Omdat de emissie van fase 2 vanwege de langere duur en grotere omvang van de werkzaamheden hoger is, is 

de stikstofdepositie over een groter gebied verspreid. De depositie in het gebied bedraagt echter 0 tot 1 mol/ha 

over de gehele periode. Nabij de bron is de depositie lager dan in fase 1. Dit is weergegeven in Afbeelding 6. 
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Afbeelding 6: Stikstofdepositie als gevolg van natuurherstelwerkzaamheden in fase 2, direct rond het werkgebied 

 

De depositie bedraagt vanwege fase 2 maximaal 2,34 mol/ha. Dit wordt veroorzaakt door de grotere spreiding 

van de werkzaamheden in fase 2; in fase 1 vinden de werkzaamheden plaats over een kleiner gebied. 

 

6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
De werkzaamheden in de Wieden zijn werkzaamheden die direct verband houden met of nodig zijn voor het 

beheer van een N2000-gebied (WnB, artikel 2.8, lid 9). Daaruit volgt dat er bij vergunningverlening een 

belangenafweging kan plaatsvinden en er een Wet Natuurbescherming vergunning kan worden verleend.  

De rekenresultaten in hoofdstuk 5 geven een depositie van afgerond 5 mol/ha weer als gevolg van fase 1 en 2 

mol/ha als gevolg van fase 2.  

 

Een van de mogelijkheden om de stikstofemissie en -depositie te verminderen of voorkomen, is inzet van 

elektrisch materieel en de meest moderne voertuigen, zoals vrachtwagens met euronorm Euro 6 of de nieuwste 

en modernste schepen. 

 

 

 




