
Luttenbergstraat 2 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 499 88 99 

Fax 038 425 48 88 

overijssel.nl 

postbus@overijssel. nl 

RABO Zwolle 39 73 41 121 

Gemeente Meppel 
Burgermeester en wethouders 
Postbus 501 
7940 AM MEPPEL 

Inl ichtingen bij 

dhr. M.J.T. van der Weide 

telefoon 038 499 86 15 

M3T.vd.Weide@overijssel.nl 

Betreft: informatie t.b.v. Milieu Effect Rapportage Nieuwveense Landen. 

Datum 

04.06.2010 

Kenmerk 

2010/0090043 

Pagina 

1 

Uw brief 

20.05.2010 

Uw kenmerk 

2010-7165 

Geacht college. 

In uw brief van 20 mei 2010 verzoekt u ons om aanvullende informatie te verstrekken in het 
kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de nieuwe woonwijk 'Nieuwveense Landen'. 
Naar aanleiding van het tussentijdse advies van de commissie voor de MER heeft u een drietal 
vragen geformuleerd. Hiermee is het mogelijk een aanvulling te geven op de ecologische 
beoordeling in de MER. Wij willen u graag hieronder de gevraagde informatie verstrekken. 

1. Was is uw plan om te komen tot een vastgesteld Natura 2000 beheerplan De Wieden 
en De Weerribben? 

In januari 2010 hebben wij het Plan van Aanpak Natura 2000 vastgesteld waarin staat 
uitgewerkt op welke wijze wij de concepten van beheerplannen in de vorm van 
werkdocumenten Natura 2000 willen afronden tot formele ontwerp beheerplannen. De aanpak 
bestaat uit twee delen; fase 1 waarin in de gebiedsvoorbereiding thema's worden voorbereid 
en fase 2 waarin per gebied, samen met de werkgroep die het beheerplan opstelt, de plannen 
worden afgerond. Fase 1 is volop in uitvoering en fase 2 start na de zomer. De inzet is erop 
gericht om eind 2010 of uiterlijk begin 2011 de beheerplannen in concept af te hebben. 
Aangezien het document van De Wieden en De Weerribben al vrij compleet is voorzien wij dat 
deze als een van de eerste zal zijn afgerond. 

2. Welke uitgangspunten en intenties ten aanzien van recreatief gebruik heeft u nu al in 
beeld, bijvoorbeeld vanuit het provinciaal beleid, het Overlegorgaan Nationaal Park en 
het werkdocument van het beheerplan en wat is de status hiervan? 

In het werkdocument staat een voorstel uitgewerkt om bestaande en nieuwe recreatieve 
ontwikkelingen mogelijk te maken door het creeren van voldoende rustgebieden voor 
moerasbroedvogels (zonering). Gebleken is dat dit een van de knelpunten vormt voor het 
behalen van de instandhoudingsdoelen. Daarnaast is mechanische beschadiging van 
waterplanten en opwerveling van slib een knelpunt. Het voorstel voor zonering is gebaseerd 
op het Visitormanagementplan dat in opdracht van het Nationaal Park Weerribben Wieden is 
opgesteld (Altenburg & Wymenga en Kenniscentrum Recreatie, 2009). Het plan is door het 
Overlegorgaan van het Nationaal Park vastgesteld. Daarbij is opgemerkt dat het instellen van 
de rustgebieden loopt via het Natura 2000 beheerplan. 

Het voorstel is ook voorgelegd aan de bestuurders die zitting hebben in de Natura 2000 
stuurgroep. Hierin zitten lokale vertegenwoordigers van onder andere de recreatiesector, de 
rietsnijders en de gemeente Steenwijkerland. De stuurgroep van Natura 2000 heeft het 
voorstel voor de rustgebieden in juni 2009 besproken. Zij is akkoord met het voorstel met de 
volgende twee opmerkingen: 
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» Er vinden de komende maanden gesprekken plaats met de rietsnijders die percelen 
hebben binnen de rustgebieden om alle vragen te beantwoorden rond de 
consequenties van de rustgebieden voor de werkzaamheden en om de (on-) 
mogelijkheden te bespreken van de implementatie van de rustgebieden. Hierbij staan 
centraal de maaidata, de toegankelijkheid van de rustgebieden voor werkzaamheden 
en het gebruik van de kleine wateren binnen de rustgebieden; 

• Er wordt uitgezocht hoeveel hectares regulier landbouwgrond binnen de rustgebieden 
liggen en wat de consequenties zijn voor het gebruik. 

Uit het bovenstaande volgt dat wij de Natura 2000 werkgroep zullen vragen vanuit deze lijn 
het beheerplan af te ronden. 

3. Op welke wijze kunnen wij samen komen tot de borging van de monitoring en sturing 
van de recreatiedruk vanuit Nieuwveense Landen bij de totstandkoming van het 
beheerplan? 

Het werkdocument gaat uit van het 'hand aan de kraan principe'. Om het voorkomen van 
negatieve effecten te waarborgen, is het voor een goede monitoring nodig te beschikken over 
de volgende informatie: 
« jaarlijks verspreidingsbeeld van de territoria van de meest voor verstoring gevoelige 

broedvogels; 
• meerjarig verspreidingsbeeld van waterplanten op representatieve locaties; 
• ruimtelijke spreiding en spreiding door het jaar heen van het recreatief gebruik van 

beide gebieden; 
• veranderingen in de aard van de recreatie. 

Deze onderdelen gaan dan ook onderdeel vormen van de monitoring in het kader van het 
Natura 2000 beheerplan. Bij een volgend beheerplan (of tussentijds) kan op basis van deze 
informatie worden vastgesteld hoe de instandhoudingsdoelen, waarbij verstoring (vogels) en 
beschadiging (waterplanten) een rol spelen, zich ontwikkelen. Indien die ontwikkeling 
ongunstig is, en te relateren is aan het niet functioneren van de rustgebieden of een 
uitbreiding van de verstoringszones, zal de zonering worden bijgesteld. 

De gemeente Meppel is vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het Natura 2000 
beheerplan en wordt dan ook bij de afronding van het beheerplan actief betrokken bij de opzet 
van de monitoring en de sturing van de recreatiedruk. Op deze wijze is het mogelijk toe te 
zien op de uitwerking van de zonering en monitoring die nodig is om de recreatieve gevolgen 
van de nieuwe woonwijk op te vangen. 

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord en wij zien er naar uit 
om samen met u het beheerplan van De Wieden en De Weerribben af te ronden. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 
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