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1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over het doel van de toetsing, de relevante 
natuurwetgeving, de wijze van kwaliteitsborging en de te hanteren uitgangspunten voor 
toetsing. 
 
1.1 Aanleiding en doel 
Staatsbosbeheer, de gemeenten Losser en Dinkelland en de provincie Overijssel hebben samen 
met Tauw een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld voor het gebied Punthuizen 
Stroothuizen. Het is onderdeel van het Natura 2000-gebied Dinkelland (Tauw, 2017). Het is op 
voorhand niet is uit te sluiten dat het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen, in het kader van de 
PAS, een effect heeft op beschermde natuur. Daarom is een toetsing aan de Wet 
natuurbescherming nodig. EcoGroen heeft voor de uitvoering van de interne PAS-maatregelen 
Dinkelland al een toetsing uitgevoerd (EcoGroen, 2017). De externe maatregelen (buiten 
bestaande natuur) waren geen onderdeel van deze toetsing. Daarom heeft Tauw in opdracht van 
Staatsbosbeheer Regio Oost onderzoek gedaan naar de consequenties van de Wet 
natuurbescherming voor de uitvoering van de externe natuurherstelmaatregelen in het kader van 
het PIP. Hierbij dient dit rapport als een (aanvullende) oplegrapport gezien te worden, waardoor in 
beide rapporten alle maatregelen uit het PIP zijn getoetst. 
De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met de natuurwetgeving, of als de 
benodigde vergunningen en/of ontheffingen kunnen worden verleend. Het is daarom in dit stadium 
noodzakelijk inzicht te krijgen in de uitvoerbaarheid van het Provinciaal Inpassingsplan. In de 
rapportage worden de volgende vragen beantwoord:  
 
• Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) zijn van belang? 

Op welke natuurherstelmaatregelen is nog geen toetsing uitgevoerd (in het beheerplan)? 
• In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb? 
• Zijn maatregelen en/of een ontheffing/vergunning nodig? 
• Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 
• Wat is de uitvoerbaarheid van het Provinciaal Inpassingsplan? 
 
1.2 Wetgeving 
Het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming gaat uit van het “nee, tenzij-principe“. Dit 
betekent dat in beginsel de verbodsbepalingen in de Wnb voor bescherming van gebieden, 
soorten en houtopstanden altijd gelden. Het afwijken hiervan is alleen onder voorwaarden 
toegestaan. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel is het bevoegd gezag voor het 
verlenen van toestemming door middel van een vergunning, ontheffing of vrijstelling.  
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1.3 Te beschouwen onderdelen Wnb 
De gebieden- en soortenbescherming zijn onderdelen waarop getoetst moet worden. Voor de 
bescherming van gebieden is toetsing aan Natura 2000-doelen van belang indien de 
natuurherstelmaatregelen nog niet getoetst zijn in het Natura 2000-beheerplan en/of de PAS-
gebiedsanalyse. De bescherming van houtopstanden is eveneens van belang, omdat er bomen 
worden gekapt.  
Gebiedsbescherming wordt ook gewaarborgd onder de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). Het 
plangebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarom is een toetsing 
aan het NNN ook van toepassing.  
 
1.4 Werkwijze 
De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten, gebieden en houtopstanden is bepaald aan 
de hand van de volgende gegevens:  
 
• Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data (zie ook hoofdstuk 6) 
• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
• Natuurkaart van Tauw (www.tauw.nl/ecoviewer) 
 
Het doel van de literatuurstudie is om na te gaan welke beschermde soorten en gebieden 
in of in de omgeving van het plangebied kunnen voorkomen. Er is geen veldbezoek uitgevoerd bij 
deze toetsing.  
 
1.5 Kwaliteit 
Bij ecologische veldwerkzaamheden biedt Tauw garantie op de volledigheid over aanwezige 
beschermde gebieden en houtopstanden. Voor soortenbescherming is een volledige garantie over 
de aanwezigheid niet te geven. Door inzet van deskundige ecologen en landelijk geaccepteerde 
onderzoeksmethodes wordt de kwaliteit van het onderzoek zoveel mogelijk gewaarborgd. Mede in 
dit kader is Tauw aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus, een samenwerkingsverband van 
adviesbureaus die ecologisch advies geven en ecologisch onderzoek verrichten.  
 
1.6 Uitgangspunten  
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de beoogde ontwikkeling: 

• Er vinden geen natuurherstelmaatregelen plaats op de percelen met woningen. Deze 
maken daarom geen onderdeel uit van het plan- en werkgebied 
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2 Situatie en beoogde ontwikkeling 

Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over de huidige situatie, het voorgenomen plan 
en de uit te voeren werkzaamheden. 
 
2.1 Huidige situatie en beoogde ontwikkeling 
Figuur 2.1 toont de ligging van het Natura 2000-gebied Dinkelland (deel Punthuizen-Stroothuizen) 
(ook te zien in combinatie met NNN in figuur 3.1).  
In figuur 2.2 staan enkele maatregelen gedetailleerder getekend. Hierbij is de bestaande natuur 
binnen Natura 2000 weergegeven in wit (in figuur 2.2). Hier vinden de interne maatregelen plaats 
(getoetst door EcoGroen). De nog te ontwikkelen natuur ligt buiten deze witte vlakken. Een klein 
deel valt dus wel binnen Natura 2000, maar is nog geen bestaande natuur. De externe 
maatregelen, in het kader van het PIP, waarop in dit document getoetst wordt vinden dus plaats 
buiten de witte vlakken (figuur 2.2). 
Voor een uitgebreide beschrijving van de huidige situatie verwijzen wij naar hoofdstuk 3 van het 
PIP en de toetsing door EcoGroen (2017).  
 
De externe maatregelen staan beschreven in het inrichtingsplan (Tauw, 2017), en zijn beknopt 
samengevat in tabel 2.1 (zie figuur 2.1 voor de locaties). De maatregelen zijn grofweg samen te 
vatten in drie categorieën: 
 

1. Werkzaamheden in watergangen (dempen, verwijderen buisdrains, verondiepen, 
isoleren, verleggen detailontwatering, greppel aanleggen, duiker aanpassen) en 
op sommige plaatsen wordt nieuwe natuur ingericht 

2. Werkzaamheden voor het herstel van hoogtegradiënten en/of slenken. Hierbij 
wordt mogelijk struweel en bomen gerooid en/of nieuwe natuur ingericht 

3. Stoppen van bemesting. Dit heeft geen wezenlijke uitvoeringsfase, slechts een 
gebruiksfase 
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Tabel 2.1 Te nemen PAS-maatregelen buiten bestaand N2000-gebied Dinkelland 
PAS-
maatregelen 

Omschrijving maatregel Categorie 

M1a Verwijderen ontwatering (dempen sloten, verwijderen buisdrains) 
percelen binnen Natura 2000-gebied) 

1 

M1b Verwijderen ontwatering (dempen sloten, verwijderen buisdrains) en 
inrichten nieuwe natuur; percelen buiten Natura 2000-gebied) 

1 

M3a Dempen leggerwaterloop rondom bestaande N2000-gebied 1 
M3b Optie 1: verwijderen detailontwatering, ophogen bodem, voorzetting 

agrarisch gebruik 
1 en 2 

M3c Optie 2: verwijderen detailontwatering, stoppen bemesting, beëindigen 
agrarisch gebruik 

1 en 3 

M14a Dempen sloot op grens Nederland-Duitsland ten zuidoosten van 
Punthuizen (herstel waterhuishouding) 

1 

M16 Stoppen bemesting in percelen binnen N2000-gebied en stoppen 
bemesting van percelen in lokaal intrekgebied van N2000-gebied 

3 

M23 Uitgraven oorspronkelijke laagten; rekening met drainerende werking 
van afgraven en voldoende hoog blijven van dekzandkoppen, zodat ze 
voldoende berging behouden voor opbolling van grondwater 

2 

M27 Verwijderen detailontwatering, stoppen agrarisch gebruik vanwege 
sterke vernatting, evt. inrichten;  

1 en 2 

M28 Verondiepen leggerwatergang 1 
M30 Lokaal ophogen maaiveld, verondiepen lokale ontwatering, verleggen 

detailontwatering op Puntbeek en leggerwaterloop 32010002 
1 en 2 
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Figuur 2.1 Ligging van het plangebied en de te nemen PAS-maatregelen 
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Figuur 2.2 Detaillering van de maatregelen 
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3 Gebiedsbescherming  

In dit hoofdstuk volgt de toetsing aan de gebiedenbescherming onder de Wnb en de Wro, 
evenals aan houtopstanden onder de Wnb  
 
3.1 Natura 2000 
 
3.1.1 Beheerplan en/of PAS-gebiedsanalyse 
Voor maatregelen die zijn benoemd en getoetst in het beheerplan, en zodoende vergunningsvrij 
zijn, zijn in het kader van de gebiedsbescherming geen vervolgstappen noodzakelijk (Wnb, artikel 
2.9). Wanneer de maatregel niet (voldoende) getoetst is in het beheerplan, moet wel een nadere 
toetsing plaats vinden aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.  
 
In het beheerplan Dinkelland (provincie Overijssel, 2016) wordt onder 6.3.1 gesteld dat negatieve 
effecten als gevolg van het maatregelenpakket PAS na inwerking treding zijn uitgesloten. Effecten 
tijdens de uitvoeringsfase zijn in het beheerplan alleen beoordeeld voor enkele interne 
maatregelen (bestaande cyclisch regulier beheer). Voor de overige interne maatregelen en 
‘meekoppelkansen’ heeft EcoGroen deze beoordeling uitgevoerd (EcoGroen, 2017). De 
maatregelen (eerste twee categorieën) benoemd in hoofdstuk 2 vallen niet onder de toetsing in 
het beheerplan of de aanvullende toetsing door EcoGroen en moeten daarom aanvullend getoetst 
worden voor de uitvoeringsfase.  
 
3.1.2 Methode toetsing 
In deze paragraaf wordt bepaald of het optreden van negatieve effecten als gevolg van de 
natuurherstelmaatregelen al dan niet met zekerheid kan worden uitgesloten. De vraag over deze 
zekerheid wordt beantwoord via een oriënterende toets. Hiertoe is in kaart gebracht voor welke 
habitattypen of soorten het Natura 2000-gebied een bijzondere waarde heeft en wat de 
instandhoudings-doelstellingen van het Natura 2000-gebied zijn.  
 
Op basis van de bij Tauw aanwezige expertise en beschikbare literatuur (onder andere de 
effectenindicator van Ministerie van EZ, 2017) wordt een uitspraak gedaan of het optreden van al 
dan niet significante effecten door de uitvoeringsfase kan worden uitgesloten.  
 
Het gaat hierbij om de vraag of de effecten niet optreden, of anderzijds aanvaardbaar zijn in het 
kader van natuurontwikkeling. Daarmee is het PIP dan uitvoerbaar.  
 
Wanneer uit de voortoets blijkt dat effecten op de instandhoudingsdoelstellingen niet zijn uit te 
sluiten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk. Uit de passende beoordeling dient te 
blijken welke instandhoudings-doelstellingen in welke mate worden geschaad. Dat is echter geen 
onderdeel van deze rapportage.  
 
3.1.3 Instandhoudingsdoelen 
In het gebied Dinkelland zijn instandhoudingsdoelen voor acht habitattypen en één habitatsoort 
(zie figuur 3.1). Er zijn geen instandhoudingsdoelen voor broedvogels en niet-broedvogels. 
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3.1.4 Inkadering relevante effecten 
Op basis van de effectenindicator (figuur 3.1), en de aard en ligging van de maatregelen (buiten 
de bestaande natuur van het Natura 2000-gebied) zijn de volgende effectmechanismen relevant 
voor de toetsing: 
- Verontreiniging 
- Verstoring door mechanische effecten 
 
De natuurherstelmaatregelen hebben een positief effect op natuur. Daarom zijn veel 
effectmechanismen wel relevant, maar dus positief (zoals uitbreiding oppervlakte en verminderde 
versnippering, verbetering kwaliteit habitattypen door vernatting, plaggen en dergelijke). 
 

 
Figuur 3.1 Mogelijke storingsfactoren voor de habitattypen en –soorten in Natura 2000-gebied Dinkelland 
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De werkzaamheden veroorzaken een tijdelijke toename van stikstofdepositie op daarvoor 
gevoelige natuurwaarden. Effecten door (tijdelijke) stikstofdepositie worden buiten beschouwing 
gelaten voor deze toetsing van de PAS-maatregelen. In overleg met de provincie Overijssel moet 
bepaald worden of er voor dit aspect een toetsing, berekening met het rekeninstrument AERIUS, 
dient plaats te vinden. 
 
3.1.5 Effectbeoordeling 
De instandhoudingsdoelen moeten getoetst worden aan de externe maatregelen. Zie tabel 2.1 
voor de uit te voeren maatregelen (categorie 3 is voor de uitvoeringsfase niet van toepassing).  
 
Verontreiniging 
Alle habitattypen zijn in zekere mate gevoelig voor verontreiniging door gebiedsvreemde stoffen. 
De maatregelen kunnen en moeten zodanig worden uitgevoerd en ingericht dat er geen 
gebiedsvreemde stoffen gebruikt worden die schadelijk (kunnen) zijn voor habitattypen. Op deze 
manier werken is dan ook gebruikelijk (in het kader van natuurherstelmaatregelen). Er wordt 
gewerkt met goed onderhouden materiaal (geen lekkages en dergelijke). Het isoleren van de 
watergang vindt plaats door het aanbrengen van een laag schone (volgens de geldende normen, 
niet verontreinigde) leem of klei. Het eventueel dichtstoppen van drainagebuizen gebeurt zodanig 
dat dit materiaal in de buizen blijft en niet naar de omgeving uitlekt en hier een effect op kan 
hebben.  
 
Verstoring door mechanische effecten  
Effecten op habitattypen door betreding, golfslag, luchtwervelingen et cetera zijn in alle gevallen te 
voorkomen door deze habitattypen niet te betreden bij de uitvoering van de externe maatregelen. 
De locaties van de (te toetsen) externe maatregelen liggen buiten de bestaande natuur van het 
Natura 2000-gebied. Habitattypen zijn afwezig op deze locaties. Wel liggen enkele locaties op de 
rand van bestaande natuur, waar habitattypen wel aanwezig zijn. Alle werkzaamheden zoals de 
graafwerkzaamheden en het rijden langs de watergangen, (tijdelijk) opslag van materiaal, rooien 
en aanplanten van struweel en de transportroutes hierheen moeten daarom buiten de bestaande 
natuur (habitattypen) gepland worden.  
 
3.1.6 Conclusie 
Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Dinkelland zijn 
uitgesloten voor de externe maatregelen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 
- De maatregelen moeten zodanig worden ingericht dat er geen gebiedsvreemde stoffen gebruikt 
worden die schadelijk zijn voor habitattypen. 
- Alle werkzaamheden moeten buiten de bestaande natuur (habitattypen) plaats vinden. Dit betreft 
onder andere de graafwerkzaamheden langs de sloten, (tijdelijk) opslag van materiaal, rooien en 
aanplanten van struweel en de transportroutes 
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3.2 Natuurnetwerk Nederland 
 
3.2.1 Bescherming 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) is een netwerk 
van natuurgebieden waarmee de biodiversiteit behouden en versterkt wordt. Planten en dieren 
kunnen zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Soorten raken hierdoor niet 
geïsoleerd en hebben dus minder kans op uitsterven. Het NNN is planologisch beschermd via de 
Wro en is opgenomen in de provinciale structuurvisie (omgevingsverordening Overijssel, 2017) en 
bestemmingsplannen van de gemeente. 
In het NNN geldt voor ingrepen met negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 
het 'nee, tenzij'-principe. Verder moeten dergelijke ontwikkelingen een groot openbaar belang 
hebben. De schadelijke effecten van de activiteit op de natuur moeten bovendien worden 
gecompenseerd. Het Rijk en de provincies hebben hiervoor samen met gemeenten en 
maatschappelijke organisaties, spelregels opgesteld. Tot slot beperkt het beschermingsregime 
zich tot het Natuurnetwerk zelf, externe werking is niet van toepassing buiten de begrenzing 
ervan. 
 
3.2.2 Gebiedsbeschrijving 
Het gehele plangebied waar externe maatregelen plaats vinden is onderdeel van het NNN (met 
uitzondering van de percelen met daarop woningen).  
 
3.2.3 Bescherming en methode toetsing effecten 
In de omgevingsverordening van de provincie Overijssel (2017) staan onder andere twee 
categorieën beschreven (artikel 2.7.1, onder c): 
 

i. Bestaand: gebieden die beschikbaar zijn voor het realiseren van de natuurdoelen als 
omschreven in bijlage 1b Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN (voorheen 
EHS) 

ii. Te realiseren: gebieden getypeerd door de geschiktheid voor verdere ontwikkeling 
van aanwezige of in potentie aanwezige natuurwaarden, maar die nog niet of niet 
geheel kunnen worden ingericht als natuur conform de natuurdoelen als omschreven 
in de bijlage ‘Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN' omdat de gronden 
nog niet zijn aangekocht, nog niet zijn afgewaardeerd en/of nog niet beschikbaar zijn 
voor de realisering van het NNN (voorheen EHS), bestaande uit de volgende 
subcategorieën: 
a. Uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000: gebieden waar maatregelen 

genomen moeten worden om natuurwaarden in nabijgelegen Natura 2000-
gebieden te beschermen of te vergroten 

 
Het grootste deel van het NNN dat samenvalt met de locaties voor natuurherstelmaatregelen valt 
onder de categorie: uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000 (figuur 3.2).  
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Voor de delen aangeduid als ‘bestaand’ stelt de Provincie Verordening in artikel 2.7.3, onder lid 2 
dat “Gebieden die op de kaart als bedoeld in artikel 2.7.2 zijn aangeduid als ‘Bestaand' moeten 
een bestemming krijgen die uitsluitend is gericht op het behoud, herstel of de duurzame 
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden.” 
 
Onder lid 4 wordt toegevoegd dat bestemmingsplannen met betrekking op het NNN geen 
bestemmingen wijzen of regels stellen die: “[…] activiteiten mogelijk maken die leiden tot een 
significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante 
vermindering van de oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die gebieden.”  
 
En onder lid 5 “De verplichtingen die voortvloeien uit lid 2 tot en met 4 houden in ieder geval in: 
behoud van areaal, kwaliteit en samenhang van de betrokken gebieden.” 
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Figuur 3.2 NNN rondom het plangebied  
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3.2.4 Behoud areaal, kwaliteit en samenhang 
Zoals EcoGroen (2017) al beschreef vinden alle interne maatregelen plaats binnen deze grenzen 
en worden toegepast op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied (zie figuur 2.1, 
2.2 en 3.2). Dit geldt ook voor de externe maatregelen.  
Het plan bevat geen wijziging in bestemming of omgevingsvergunning mogelijk waarmee afbreuk 
aan de bescherming van (oppervlakte en samenhang van) het NNN mogelijk wordt. 
 
De natuurherstelmaatregelen hebben een positief effect op de bestaande en potentiële waarden 
van het NNN. De bestaande waarden worden niet aangetast en er wordt gewerkt naar het 
streefbeeld, namelijk: 
 

Om de verdroging van het N2000 gebied te kunnen oplossen is het nodig om een 
hydrologische bufferzone te realiseren waarin de grondwaterstand wordt verhoogd. Een 
deel van deze zone zal ingericht worden als natuurgebied. Een deel van de bufferzone 
kan mogelijk binnen het landbouwgebied gerealiseerd worden via een vergoeding voor 
natschade (bijlage 1b, deelgebied 25 Punthuizen). 

 
Met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen komt op termijn een beter samenhangend 
netwerk aan bijzondere natuur tot stand. Dit komt tot uiting in de toename van het oppervlak ervan 
en het feit dat nieuwe en bestaande natuur met elkaar verbonden wordt (zie ook figuur 3.2). 
 
3.2.5 Conclusie  
De natuurherstelmaatregelen hebben een positief effect op het NNN. De bestaande waarden 
blijven behouden en potentiële waarden worden versterkt. Dit heeft een positief effect op het 
behoud van areaal, kwaliteit en samenhang van de betrokken gebieden en de robuustheid van het 
systeem.  
 
3.3 Houtopstanden 
 
3.3.1 Bescherming 
Het onderdeel houtopstanden in de Wnb bevat regels ter bescherming van houtopstanden, 
waarmee wordt bijgedragen aan de instandhouding van het Nederlandse bosareaal. Het is van 
toepassing op ‘houtopstanden’ buiten de ‘bebouwde kom Boswet’. Het is niet toegestaan een 
houtopstand te vellen zonder voorafgaande melding aan de Generale Staten. Binnen de 
‘bebouwde kom Boswet’ worden regels gesteld in de APV van gemeenten, bijvoorbeeld 
Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen.  
 
Zoals al door EcoGroen (2017) beschreven, geldt de bescherming van houtopstanden niet ter 
uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel (Wnb, artikel 4.4, lid a). 
Wel is er een afspraak gemaakt tussen Staatsbosbeheer en provincie Overijssel (bijlage 4, 
EcoGroen, 2017). Er is daarom geen melding of herplant(plicht) vereist. Conform de afspraak is 
een melding bij de provincie over waar en wanneer bomen worden en zijn gekapt, wel nodig. 
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4 Soortenbescherming 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of beschermde plant- en diersoorten 
door de beoogde activiteiten kunnen worden geschaad. Indien schade op kan treden, dan 
wordt aangegeven of hiervoor aanvullende maatregelen en/of een ontheffing noodzakelijk 
is. 
 
4.1 Beschermingsregime en bepalingen 
In de Wnb zijn bepalingen opgenomen voor de bescherming van in het wild levende dier- en 
plantensoorten. Het gaat onder meer om soorten die in Nederland, maar ook in Europa in hun 
voortbestaan worden bedreigd. De Wnb kent drie beschermingsregimes:  
 
• Vogels: het gaat hier om alle inheemse vogels in hun natuurlijk verspreidingsgebied. Ze zijn 

beschermd via de vogelrichtlijn 
• Dieren en planten: het gaat hier om alle inheemse dieren en planten, die zijn beschermd via 

de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn 
• Nationale soorten: het gaat hier om de soorten, die niet onder de reikwijdte van de Vogel- of 

Habitatrichtlijn vallen. Deze soorten zijn wel nationaal beschermd 
 
Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden 
ontheffing, vergunning of vrijstelling kan worden verleend door het bevoegd gezag. De 
verbodsbepalingen voorzien in een bescherming van verblijfplaatsen, evenals de bescherming 
tegen verstorende invloeden en zijn beschreven in de Wnb, artikel 3.1, 3.5 en 3.10.  
 
De verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen ter uitvoering van een 
instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel als bedoeld in artikel 2.2 van de Wnb 
(artikel 3.3, lid 7 onder a en 3.8, lid 7 onder a). Ook gelden de verbodsbepalingen niet voor 
handelingen die zijn beschreven in en worden verricht overeenkomstig een beheerplan als 
bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, een plan of een programma als bedoeld in artikel 1.13, eerste, 
zevende, of achtste lid, mits enkele voorwaarden (artikel 3.3, lid 7, onder b en 3.8, lid 7, onder b). 
 
De herstelmaatregelen die worden genomen zijn in het beheerplan opgenomen als 
instandhoudingsmaatregelen (Provincie Overijssel, 2016). Daarnaast zijn de maatregelen 
onderdeel van een programma dat krachtens een algemene maatregel van bestuur is vastgesteld 
(het PAS). 
 
Tezamen duidt dit erop dat de maatregelen zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht bij een 
overtreding van verbodsbepalingen. Het advies is om met bevoegd gezag (provincie Overijssel) in 
overleg te gaan, om deze beoordeling bij hen te toetsen. 
Wel is de zorgplicht (Wnb, artikel 1.11, zie ook paragraaf 4.2) van toepassing op de 
werkzaamheden. Daarom is het van belang om te toetsen of het PIP, bezien vanuit bescherming 
van soorten, redelijkerwijs uitvoerbaar is.  
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Onderzoek naar aanwezige (beschermde) soorten is daarom noodzakelijk om de juiste 
maatregelen in het kader van de zorgplicht te nemen bij uitvoering van de 
natuurherstelmaatregelen. Daarbij moet het voorkomen van, en negatieve effecten op 
(beschermde) soorten door de natuurherstelmaatregelen worden onderzocht.  
 
Indien, na de literatuurstudie en nader onderzoek, blijkt dat beschermde soorten voorkomen en 
negatieve effecten ondervinden van de natuurherstelmaatregelen, moeten mitigerende en/of 
compenserende maatregelen worden getroffen. Deze moeten worden opgenomen in een 
ecologisch werkprotocol. 
 
4.2 Zorgplicht 
De zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb) houdt in dat handelingen, die nadelige gevolgen kunnen 
hebben voor in het wild levende dieren en planten:  
 
1. achterwege worden gelaten, of  
2. noodzakelijke maatregelen worden getroffen om die gevolgen te voorkomen, of 
3. Deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt 
 
Het betreft alle in het wild levende dieren en planten. De zorgplicht dient onder meer als vangnet 
voor de bescherming van soorten waarvoor op grond van de Wnb geen specifiek verbod geldt. De 
zorgplicht is daarnaast van toepassing op beschermde gebieden. 
 
4.3 Literatuuronderzoek 
De volgende soortgroepen (zie tabel 4.2) kunnen, op grond van het literatuuronderzoek, in en in 
de omgeving van het plangebied voorkomen: flora, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, 
vogels (inclusief vogels met jaarrond beschermde nesten), amfibieën, reptielen, libellen en 
vlinders.  
 
Er komen op basis van verspreidingsgegevens geen beschermde vissen of overige 
ongewervelden (anders dan libellen en vlinders) in de omgeving van het plangebied. Deze 
soortgroepen worden daarom niet verder behandeld. 
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Tabel 4.2 Beschermde soorten die in (de omgeving van) het plangebied verwacht kunnen worden 
Soortgroep Aanwezige soorten in omgeving 
Flora Drijvende waterweegbree, korensla, roggelelie 
Grondgebonden 
zoogdieren Boommarter, das, edelhert, eekhoorn, grote bosmuis, otter, steenmarter, veldspitsmuis, 

waterspitsmuis 
Vleermuizen  Baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine 

dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, 

tweekleurige vleermuis, watervleermuis 
Vogels Diverse vogelsoorten (zonder jaarrond beschermde nesten) 
Vogels jaarrond 
beschermd Boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, 

ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief 
Amfibieën Heikikker, kamsalamander, poelkikker, rugstreeppad 
Reptielen Hazelworm, levendbarende hagedis 
Vissen  Niet van toepassing 
Libellen Beekrombout, bosbeekjuffer 
Vlinders Aardbeivlinder, grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder 
Overige 
ongewervelden Niet van toepassing 

 
4.4 Effecten 
 
4.4.1 Inleiding 
De maatregelen zijn nog niet in detailniveau uitgewerkt. Het is nog niet bekend waar struweel of 
bomen worden gerooid. De maatregelen per watergang zijn wel inzichtelijk, al zijn rijroutes nog 
niet bepaald. De precieze locaties en rijroutes voor de graafwerkzaamheden ten behoeve van het 
herstel van hoogtegradiënten en/of slenken zijn ook nog niet bekend. Een effectbeoordeling op dit 
detailniveau is daarom niet mogelijk. In de volgende paragrafen wordt per maatregel de mogelijke 
effecten beschreven. 
 
4.4.2 Maatregelen in watergangen 
Dit betreft het dempen, verondiepen of isoleren van watergangen, verwijderen van buisdrains, 
verleggen detailontwatering, het aanleggen van greppels en het aanpassen van een duiker.  
 
Mogelijke effecten 
De werkzaamheden in het water kunnen negatieve effecten hebben op drijvende waterweegbree 
(vernietigen planten en groeiplaats) en op waterspitsmuis, diverse algemene broedvogels en 
amfibieën (verstoren en/of doden en vernietigen rust- en verblijfplaatsen). 
 
De rijroutes naar en langs de watergangen gaan over het agrarische land en de oevers van de 
watergang. Dit kan een effect hebben op veldspitsmuis, waterspitsmuis, diverse algemene 
broedvogels, amfibieën en de aardbeivlinder (verstoren en/of doden en vernietigen rust- en 
verblijfplaatsen). 
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Vervolg 
Het vervolg kan onderverdeeld worden in vier stappen. Hiervan is de tweede stap optioneel. Deze 
kan zorgen voor minder werk in stap drie, maar is desondanks niet noodzakelijk. 
 
1. Veldbezoek voor geschiktheidsbeoordeling werkgebied voor beschermde soorten; 
2. Nader onderzoek naar het daadwerkelijk voorkomen van soorten in het werkgebied (die op 
basis van stap 1 hier kunnen voorkomen); 
3. Opstellen ecologisch werkprotocol met daarin de te nemen maatregelen ten gunste van soorten 
die in het werkgebied (kunnen) voorkomen; 
4. Ecologische begeleiding tijdens de uitvoering en het hanteren van de maatregelen uit het 
ecologische werkprotocol. 
 
Werkzaamheden in en nabij de watergangen moeten plaats vinden buiten het broedseizoen, tenzij 
is vastgesteld dat er geen broedende vogels aanwezig zijn. 
 
Voor elke watergang moet bepaald worden of het geschikt habitat betreft voor de waterspitsmuis 
en beschermde amfibieën (stap 1). Wanneer dit het geval is kan nader onderzoek worden 
uitgevoerd (stap 2). Indien beschermde soorten (kunnen) voorkomen in deze te dempen 
watergangen moeten maatregelen worden getroffen. De maatregelen worden opgenomen in een 
ecologisch werkprotocol (stap 3) en het werk wordt aan de hand van een goedgekeurde 
gedragscode uitgevoerd (bijvoorbeeld conform de gedragscode van de Unie van Waterschappen). 
 
Voor elke watergang moet onderzocht worden (eventueel vlak voor de uitvoering) of drijvende 
waterweegbree aanwezig is. Indien drijvende waterweegbree aanwezig is dan moet de plant 
verplaatst worden naar een geschikte locatie in een te behouden watergang (hiervoor is stap 2 
noodzakelijk).  
 
Voor de rijroutes en de werkzaamheden waarbij in agrarisch land en de oevers wordt gewerkt is 
het noodzakelijk te bepalen of het geschikt is als leefgebied voor veldspitsmuis en waterspitsmuis, 
of geschikt winterhabitat voor amfibieën, en voortplantingshabitat voor de aardbeivlinder (stap 1). 
Wanneer dit het geval is moet hiermee bij de uitvoering rekening mee worden gehouden (stap 3), 
eventueel. Eventueel kan nader onderzoek worden verricht om de aan- of afwezigheid van deze 
soorten aan te tonen (stap 2). 
 
4.4.3 Werkzaamheden voor het herstel van hoogtegradiënten en/of slenken 
Dit betreft voornamelijk graafwerkzaamheden. Ook worden mogelijk struweel en bomen gerooid. 
 
Mogelijke effecten 
De graafwerkzaamheden en rijroutes naar deze locaties kunnen negatieve effecten hebben op 
groeiplaatsen van korensla (vernietigen planten en leefgebied) en algemene broedvogels, 
veldspitsmuis en rugstreeppad (verstoren en/of doden individuen en het vernietigen van rust- en 
verblijfplaatsen). Daarnaast kunnen deze werkzaamheden een verstorend effect hebben op 
diverse soorten in struweel en bossen (zie voor soorten hieronder). 
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Werkzaamheden in het bos, en met name het rooien van struweel en bomen kunnen een negatief 
effect hebben op boommarter, eekhoorn, das, grote bosmuis en steenmarter, vogels met jaarrond 
beschermde nesten, vleermuizen, amfibieën en reptielen en de kleine ijsvogelvlinder (verstoren 
en/of doden van individuen en het vernietigen van rust- en verblijfplaatsen). 
 
Vervolg 
Werkzaamheden moeten plaats vinden buiten het broedseizoen, tenzij is vastgesteld dat er geen 
broedende vogels aanwezig zijn. 
 
Voor de locaties waar gegraven wordt en de rijroutes moet onderzoek plaats vinden naar de 
geschiktheid van de locaties voor korensla, veldspitsmuis en rugstreeppad (stap 1).  
Indien beschermde soorten op de locaties (kunnen) voorkomen moeten maatregelen worden 
getroffen (stap 3). Eventueel kan nader onderzoek worden verricht om de aan- of afwezigheid van 
deze soorten aan te tonen (stap 2). 
 
Wanneer struweel of bomen gerooid worden moet onderzoek plaats vinden naar de geschiktheid 
van dit perceel (rust- en verblijfplaatsen) voor boommarter, eekhoorn, das, grote bosmuis, 
steenmarter, vogels met jaarrond beschermde nesten, verblijfplaatsen/vliegroutes en 
foerageergebied van vleermuizen, rustplaatsen van amfibieën en reptielen en kleine 
ijsvogelvlinder (stap 1). Na stap 1 kan ecologisch onderzoek nodig zijn. Wanneer deze soorten 
(kunnen) voorkomen in dit gebied moeten maatregelen worden genomen (stap 3). De 
maatregelen worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol en het werk wordt aan de hand 
van een goedgekeurde gedragscode uitgevoerd (bijvoorbeeld conform gedragscode Bosbeheer).  
 
4.4.4 Effecten op overige soorten 
Effecten op roggelelie, edelhert, otter, beekrombout, bosbeekjuffer en grote weerschijnvlinder 
worden niet verwacht op basis van aanwezig habitat en de verspreiding in de directe omgeving. 
Roggelelie komt alleen nog voor in Drenthe. Edelhert komt niet (wild) voor in deze regio en er is 
geen verbod op verstoring van deze soort (nationale soort). Otter komt voor in rivieren, moerassen 
en beken (zoals de Dinkel). Ook de beekrombout is voor voortplanting aan rivieren en beken als 
de Dinkel gebonden. De bosbeekjuffer is gebonden aan bosbeken (zoals de beken die uitmonden 
in de Dinkel). Grote weerschijnvlinder is gevonden aan boekbossen en oudere vochtige 
loofbossen.  
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4.5 Samenvatting  
Voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten meerdere stappen worden genomen. Eerst is 
een detaillering nodig van de uit te voeren graaf- en kapwerkzaamheden. Daarna volgen vier 
stappen, waarvan de tweede stap optioneel is.  
 
1. Veldbezoek voor een geschiktheidsbeoordeling van het werkgebied voor beschermde soorten 
2. Een ter zake kundige ecoloog bepaalt de noodzaak voor nader onderzoek naar beschermde 
soorten. Hierbij geldt dat met gedetailleerde info over het voorkomen gerichte 
voorzorgsmaatregelen op de juiste plaats worden uitgevoerd 
3. Opstellen ecologisch werkprotocol met daarin de te nemen maatregelen ten gunste van soorten 
die in het werkgebied (kunnen) voorkomen 
4. Ecologische begeleiding tijdens de uitvoering en het hanteren van de maatregelen uit het 
ecologische werkprotocol 
 
Tabel 4.3 Vervolg en te nemen maatregelen voor de verschillende werkzaamheden 

Werkzaamheden Vervolg Maatregel 

In en rondom 
watergangen 

Opstellen ecologisch 
werkprotocol 

- Werken buiten het broedseizoen 
- andere maatregelen conform bijvoorbeeld 
gedragscode Unie van Waterschappen 

 Nader onderzoek 
waterweegbree 

Verplaatsen planten naar watergangen waar 
niet gewerkt wordt 

 Onderzoek geschiktheid te 
dempen watergangen voor 
waterspitsmuis en beschermde 
amfibieën 
Mogelijk gevolgd door stap 2 

Eventueel maatregelen ter mitigatie in 
ecologisch werkprotocol en compensatie 

 Onderzoek geschiktheid oevers 
en rijroutes veldspitsmuis, 
waterspitsmuis, amfibieën, 
aardbeivlinder 
Mogelijk gevolgd door stap 2 

Mogelijk maatregelen ter mitigatie opnemen 
in ecologisch werkprotocol 

Graafwerkzaamheden Opstellen ecologisch 
werkprotocol 

Werken buiten het broedseizoen 
 

 Detaillering locaties en rijroutes Zie punt hieronder 
 Onderzoek geschiktheid 

locaties korensla, veldspitsmuis 
en rugstreeppad 
Mogelijk gevolgd door stap 2 

Mogelijk maatregelen ter mitigatie opnemen 
in ecologisch werkprotocol 
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Kapwerkzaamheden Opstellen ecologisch 
werkprotocol 

Werken buiten het broedseizoen 
 

 Detaillering locaties en rijroutes Zie punt hieronder 
 Onderzoek geschiktheid 

locaties (rust- en 
verblijfplaatsen) voor 
boommarter, eekhoorn, das, 
grote bosmuis, steenmarter, 
vogels met jaarrond 
beschermde nesten, 
verblijfplaatsen/vliegroutes en 
foerageergebied van 
vleermuizen, rustplaatsen van 
amfibieën en reptielen, en 
kleine ijsvogelvlinder. 
Mogelijk gevolgd door stap 2 

Mogelijk maatregelen ter mitigatie opnemen 
in ecologisch werkprotocol (bijvoorbeeld 
conform gedragscode Bosbeheer). 

5 Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Oost heeft Tauw onderzoek gedaan naar de 
consequenties van de Wet natuurbescherming voor uitvoerbaarheid van de 
natuurherstelmaatregelen in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan. De ontwikkeling kan 
alleen doorgaan als deze niet in strijd is met de bepalingen als opgenomen in de Wnb, of als de 
benodigde vergunningen en/of ontheffingen worden verleend.  
 
Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) zijn van belang? 
Het is van belang te toetsen aan Natura 2000-doelen (voor de uitvoeringsfase), NNN en 
beschermde houtopstanden. Ook een toetsing aan beschermde soorten is noodzakelijk. 
 
In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb? Zijn maatregelen 
en/of een ontheffing nodig? 
 
Natura 2000-gebieden 
Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Dinkelland zijn 
uitgesloten voor de externe maatregelen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 
- De maatregelen moeten zodanig worden ingericht dat er geen gebiedsvreemde stoffen gebruikt 
worden die schadelijk zijn voor habitattypen. 
- Alle werkzaamheden moeten buiten de bestaande natuur (habitattypen) plaats vinden. Dit betreft 
onder andere de graafwerkzaamheden langs de sloten, (tijdelijk) opslag van materiaal, rooien en 
aanplanten van struweel en de transportroutes 
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NNN 
De natuurherstelmaatregelen hebben een positief effect op het NNN. De bestaande waarden 
blijven behouden en potentiële waarden worden versterkt. Dit heeft een positief effect op de 
robuustheid van het systeem. Netto is er geen negatief effect op de oppervlakte van het NNN of 
de samenhang binnen het NNN. 
 
Houtopstanden 
Ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel geldt de 
bescherming van houtopstanden niet. Wel is er een afspraak gemaakt tussen Staatsbosbeheer en 
provincie Overijssel (bijlage 4, EcoGroen, 2017). Er is daarom geen melding of herplant(plicht) 
vereist. Conform de afspraak is een melding bij de provincie over waar en wanneer bomen 
worden en zijn gekapt, is wel nodig. 
 
Soorten 
De natuurherstelmaatregelen zijn vrijgesteld van ontheffingen bij een overtreding van 
verbodsbepalingen. Wij adviseren hierover met bevoegd gezag (provincie Overijssel) in overleg te 
gaan, om deze beoordeling bij hen te toetsen. 
De zorgplicht (Wnb, artikel 1.11, zie ook paragraaf 4.2) is wel van toepassing. Daarom is 
onderzoek naar de geschiktheid en aanwezigheid van (beschermde) soorten noodzakelijk om de 
juiste maatregelen te nemen bij uitvoering van de natuurherstelmaatregelen. Indien blijkt dat 
beschermde soorten (kunnen) voorkomen en negatieve effecten (kunnen) ondervinden van de 
natuurherstelmaatregelen, moeten mitigerende en/of compenserende maatregelen worden 
getroffen. Deze moeten worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol. 
 
Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 
De uitvoering van de externe natuurherstelmaatregelen moet voorbereid worden. Dit vraagt met 
name om een detaillering, waarbij exacte locaties voor de graaf- en kapwerkzaamheden worden 
bepaald en de rijroutes naar deze locaties en de watergangen. Hierbij moeten de voorwaarden 
voor Natura 2000-gebieden meegenomen worden.  
Daarnaast moet er een ecologisch werkprotocol opgesteld worden. Hierin worden maatregelen 
opgenomen ter voorkoming van negatieve effecten op beschermde en algemene soorten. Een 
deel van de maatregelen is afhankelijk van (nader) onderzoek naar de geschiktheid van de 
locaties van de werkzaamheden voor beschermde soorten (zie tabel 4.3 en paragraaf 4.5). 
 
Wat is de uitvoerbaarheid van het Provinciaal Inpassingsplan? 
De uitvoerbaarheid van het Provinciaal Inpassingsplan hangt niet af van te verkrijgen ontheffingen 
of vergunningen. De werkzaamheden kunnen zo worden ingericht dat effecten op 
instandhoudingsdoelen worden voorkomen. Effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 
van het NNN zijn uitgesloten. Van beschermde houtopstanden is geen sprake in het kader van de 
natuurherstelmaatregelen.  
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Mogelijk komen diverse beschermde soorten voor in en nabij de locaties van de werkzaamheden. 
Door onderzoek te doen naar de geschiktheid en in sommige gevallen nader onderzoek naar het 
werkelijk voorkomen van beschermde soorten, kan te allen tijde rekening worden gehouden met 
beschermde soorten. Dit door fasering en periodisering van de werkzaamheden of het nemen van 
andere maatregelen. 
 
Zodoende wordt geconcludeerd dat het Provinciaal Inpassingsplan Punthuizen-Stroothuizen 
redelijkerwijs uitvoerbaar is. 
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1.1 Inleiding 

Staatsbosbeheer beheert delen van twaalf Natura 2000-gebieden in de provincie Overijssel. Door over-

matige depositie van stikstof staan diverse Natura 2000 doelen onder druk. Door rijk en provincies is het 

PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) ontwikkeld om stikstofdepositie te beheersen, natuur meer ro-

buust te maken en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen te creëren. Diverse maatregelen in en om Natura 

2000-gebieden zijn hiervoor nodig. In overleg met Provincie Overijssel neemt Staatsbosbeheer tot midden 

2021 diverse PAS-maatregelen op eigen gronden. Ter voorbereiding is een toets aan de wettelijke be-

scherming van natuurwaarden nodig, te beginnen met een bureauonderzoek. Ecogroen is gevraagd het 

bureauonderzoek uit te voeren en te beoordelen of de maatregelen in Natura 2000-gebied Dinkelland 

vergunningvrij zijn en of ontheffing noodzakelijk is. 

1.2 Juridisch kader en documenten 

1.2.1 Juridisch kader 
De Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming (Staatsblad 2016) regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, soorten 

en houtopstanden. Voor de volledige wettekst van de Wet natuurbescherming verwijzen wij naar: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-01-01. Onderstaand geven we een samenvatting van de 

relevante wetteksten. 

 

 Kader 2.1 Wet natuurbescherming 

 Houtopstanden 

Hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van houtopstanden. Verbodsartikelen gelden voor 

'houtopstanden' zoals bos, houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen, buiten 

de bebouwde kom (Wnb). Het kappen van bomen of bos moet worden gemeld bij de betreffende provincie. Die kan een 

kapverbod opleggen. Indien er wel mag worden gekapt, dan moeten nieuwe bomen worden aangeplant. 

 

Gebiedsbescherming (Natura 2000) 

Artikelen 2.1 tot en met 2.12 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van Natura 2000-gebieden (Vogel- 

en Habitatrichtlijngebieden). Voor Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld voor habitats, soorten, 

broedvogels en / of niet-broedvogels. In artikel 2.7 verplicht de Wet natuurbescherming om vooraf te beoordelen of 

ingrepen / activiteiten in of in de nabijheid van Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben op 

de voor deze gebieden aangewezen instandhoudingsdoelen. Mocht sprake zijn van (significant) negatieve effecten dan 

kan het aanvragen van vergunning bij bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep of activiteit plaatsvindt) 

aan de orde zijn. 

 

Soortbescherming 

Artikelen 3.1 tot en met 3.11 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van soorten. De bescherming is 

opgedeeld in vijf categorieën met soorten: 

• Vogels zoals genoemd in de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 Wet natuurbescherming), in de praktijk onderverdeeld in:  

– Vogels met jaarrond beschermde nesten zoals Huismus, Gierzwaluw en Buizerd, en 

– Overige vogels wier nesten alleen tijdens het broedseizoen (periode van nestbouw, eileg, broeden en voeren van de 

jongen op het nest) zijn beschermd; 

1. Situatieschets 
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• Soorten van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en Bonn (bijlage I) zoals bedoeld in 

artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming; 

• Overige nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wet natuurbescherming), onderverdeeld in: 

– soorten waarvoor provinciaal geen vrijstelling geldt, en 

– Soorten waarvoor provinciaal wel vrijstelling geldt. 

 

Soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, kunnen ingedeeld worden in twee categorieën. Provincies mogen beslui-

ten om bepaalde soorten vrij te stellen van bescherming in het kader van ruimtelijke ingrepen, beheer en onderhoud. In 

de meeste provincies geldt - onder andere voor ruimtelijke ontwikkelingen - een vrijstelling voor een selectie van zoog-

dieren en amfibieën. Voor de overige soorten gelden vergelijkbare verboden (zie artikel 3.10) als voor soorten van de 

Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn en geldt eveneens een strikte beschermingsstatus. 

 

Voor het overtreden van verbodsartikelen bij ruimtelijke ingrepen is het noodzakelijk om ontheffing aan te vragen bij 

bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep plaatsvindt). Voor het verkrijgen van een ontheffing dient een 

uitgebreide rapportage opgesteld te worden waarin o.a. wordt aangegeven hoe gezorgd wordt dat schade tot een mini-

mum beperkt blijft en of compenserende maatregelen aan de orde zijn. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

De bescherming van het Nationaal natuurnetwerk (NNN; de voormalige EHS) is vastgelegd in het Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en uitgewerkt in provinciale verordeningen en bestem-

mingsplannen. De bescherming van het NNN staat geheel los van de Wet natuurbescherming. 

 

In het Barro staat dat bij provinciale verordening gebieden moeten worden aangewezen die het natuur-

netwerk Nederland vormen. De ligging van die gebieden wordt geometrisch vastgelegd. Bij provinciale 

verordening worden in het belang van de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlij-

ke kenmerken en waarden, regels gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omgevings-

vergunningen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen het NNN, waarbij wordt afgeweken van het bestem-

mingsplan, geldt een ‘nee, tenzij’-afweging. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting van de we-

zenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet toegestaan is. Regels voor beoordeling van effecten op 

de EHS in Overijssel zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Provincie Overijssel 

2017). 

 

Aanpak 

In onze aanpak maken we onderscheid tussen gebiedsbescherming, soortbescherming, houtopstanden 

en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit onderscheid komt tot uitdrukking in het verzamelen van de 

informatie en de effectbeoordeling (de daadwerkelijke toetsing). De effectbeoordeling heeft het niveau 

van een verkenning. Dit betekent dat we aan de hand van de beschikbare informatie zo goed mogelijk in 

beeld brengen of er wel/geen vergunning/ontheffingplicht geldt of nader onderzoek noodzakelijk is en/of 

verdere toetsing nodig is (in de vorm van bijvoorbeeld een Voortoets of mogelijk zelfs Passende Beoorde-

ling). 
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1.2.2 Documenten en gegevens 
Voor de verkenning zijn o.a. de volgende documenten geraadpleegd: 

• Het Natura 2000-beheerplan en, waar nodig, de PAS gebiedsanalyse. Hierin staan immers de be-

schermde waarden benoemd waarvoor maatregelen worden genomen en waaraan effecten moeten 

worden getoetst; 

• De Omgevingsverordening Overijssel waarin de regels ten aanzien van de bescherming van natuur-

waarden (Wet natuurbescherming) en het Overijssels Natuurnetwerk (NNN; voormalige EHS) zijn ge-

steld. De verordening kan leiden tot vergunnings- of ontheffingsplicht voor de voorgenomen maatrege-

len; 

• Het NDFF-uitvoerportaal voor de verspreidingsgegevens van beschermde soorten. De gegevens zijn 

afkomstig uit de periode 2014 – 2016 (afgelopen 3 jaar). Er is gekozen voor een periode van 3 jaar om-

dat deze de meest recente soortensamenstelling van het Natura 2000-gebied weerspiegelt. Wanneer 

er wordt afgeweken van deze periode, dan is dit ter plaatse in de rapportage aangegeven. 

 

Voor een compleet overzicht van geraadpleegde bronnen verwijzen wij naar hoofdstuk 7. 

1.3 Leeswijzer 

Het kader waarbinnen de bureautoets is uitgevoerd is beschreven in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 beschrijft 

het Natura 2000-gebied en de voorgenomen PAS-maatregelen die door Staatsbosbeheer in het gebied 

worden uitgevoerd. Op basis van de verzamelde informatie tijdens de bureaustudie volgt een beschrijving 

van de verspreiding van de te verwachten beschermde natuurwaarden (hoofdstuk 3; NNN, houtopstan-

den, soorten en gebieden). Vervolgens volgt de analyse waarin effecten op beschermde gebieden (hoofd-

stuk 4) en soorten (hoofdstuk 5) uitgewerkt is. Tenslotte wordt beschreven wat de vervolgstappen zijn in 

het kader van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 6). 
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2.1 Beschrijving Natura 2000-gebied 

Dinkelland 

Het Natura 2000-gebied Dinkelland heeft een oppervlakte van 532 hectare. Het gebied wordt in het 

noorden begrensd door kanaal Almelo-Nordhorn, in het westen door het Omleidingskanaal, in het oosten 

door de Duitse grens en in het zuiden door het Lutterzand. Het gebied bestaat uit het beekdal van de 

Dinkel, met een aantal zijbeken, waaronder het oostelijk deel van het beekdal van de Snoeyinksbeek en 

een drietal gevarieerde heideterreinen langs de Puntbeek en Rammelbeek, te weten Punthuizen, 

Stroothuizen en de Beuninger Achterveld (RVO 2016b). 

 

De natuurgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld maken deel uit van het Natura 

2000-gebied Dinkelland. Het deelgebied Stroothuizen is circa 60 ha groot en een restant van het vroegere 

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

slenkvormige laagtes met vennen en schraalland. 

 

Het deelgebied Punthuizen is 135 ha groot (inclusief Beuninger Achterveld) en bestaat voor een belangrijk 

deel uit heide en laagten met diverse goed ontwikkelde schraalland- en venvegetaties. Delen van het 

reservaat zijn kortstondig ontgonnen geweest, maar worden ondertussen 25 à 30 jaar verschraald. Ook 

het tussengelegen deelgebied Beuninger Achterveld is een restant van het vroegere omvangrijke heide-

landschap in Oost-Twente (Denekamperveld). 

 

Landschap 

Het Dinkeldal bestaat uit het beekdal van de Dinkel met een aantal zijtakken waaronder het oostelijk deel 

van het beekdal van de Snoeyinksbeek. De Dinkel is een grensoverschrijdend riviertje, het traject tussen 

de zuidelijke landsgrens bij Gronau en het Verdeelwerk bij de Lutte wordt de Boven-Dinkel genoemd. Het 

traject tussen het Verdeelwerk bij de Lutte en de landsgrens bij Lage wordt de Beneden-Dinkel genoemd. 

De morfologie en de ondergrond van het Dinkeldal is gevormd onder invloed van landijs: de stuwwal De 

Lutte en grondmorenen van lagen zand, keileem en ingespoelde tertiaire klei. Het Dinkeldal is opgevuld 

met afzettingen van Sinkgraven. Nabij de Dinkel wordt de grondwaterstroming afgebogen naar het wes-

ten, richting dit beekdal. Daarnaast komen er dekzandruggen en dekzandvlakten voor en dalvormige 

laagtes die zijn ontstaan door afstromend smeltwater. De hoogteverschillen zijn over het algemeen niet 

groter dan 2 meter (RVO 2016b).  

In het Dinkeldal bestaat de bodem overwegend uit beekdalgronden in het overstromingsgebied. Langs de 

oevers liggen plaatselijk oeverwallen of point bars en in de verlandende oude rivierarmen vindt veenvor-

ming plaats. De hoge esgronden langs de Dinkel bestaan uit eerdgronden. Langs de zijbeken aan de west-

kant, zoals de Snoeyinksbeek komt binnen een meter onder het maaiveld keileem voor. In de praktijk is 

dat op meer plekken het geval. Op de laagst gelegen plekken langs de Dinkel wordt nutriëntenrijk slib 

afgezet. Droge, schrale, leemarme en vrij jonge zandbodems op de hogere delen van de oeverwallen zijn 

kalkarm maar wel zwak gebufferd en daardoor zwak zuur. Meestal worden vers afgezette oeverwallen 

afgevoerd of weer de Dinkel ingeschoven, vanwege belemmeringen voor het agrarisch gebruik (RVO 

2016b). 

 

 

2. Maatregelen 
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Bedreigingen 

Eén van de belangrijkste knelpunten is stikstofdepositie. Dit geldt vooral voor habitattypen met een (zeer) 

lage kritische depositiewaarde, zoals Zwakgebufferde vennen. In hoeverre stikstof zich als gevolg van de 

jarenlange hoge depositie in de bodem heeft opgehoopt (in organische lagen en/of gebonden aan bo-

demdeeltjes) is niet bekend. Daarnaast vormen ook verlaging van de waterstand en vermindering van 

kwel door ontwatering een knelpunt in het gebied (RVO 2016b). 

2.2 Beschrijving PAS-maatregelen 

In het beheerplan zijn de PAS-maatregelen uit de gebiedsanalyses opgenomen. Beide zijn bedoeld voor 

behoud en ontwikkeling van beschermde waarden waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. De -

voor Staatsbosbeheer beoordeelde- maatregelen zijn hieronder kort beschreven. In figuur 2.1 t/m 2.3 is 

een overzicht van de maatregellocaties weergegeven. 

 

 
Figuur 2.1. Overzicht van de door Staatsbosbeheer uit te voeren maatregelen in deelgebied Stroothuizen. 
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Figuur 2.2 Overzicht van de door Staatsbosbeheer uit te voeren maatregelen in deelgebied Beuninger Achterveld. 

 

 
Figuur 2.3 Overzicht van de door Staatsbosbeheer uit te voeren maatregelen in deelgebied Punthuizen. 
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PAS-maatregelen 
M19: Periodiek plaggen 

Vergraste locaties op Vochtige heiden en Pioniervegetaties met snavelbiezen worden periodiek geplagd 

om verslechtering te voorkomen. Het plaggen wordt uitgevoerd in kleine vlakken met een lage frequente. 

Voordat er echter geplagd mag worden op de Vochtige heiden moeten hydrologische herstelmaatregelen 

uitgevoerd worden. Het herstelsucces is namelijk groter als het gebied eerst wordt vernat door maatrege-

len in de waterhuishouding. 

 

M20: Plaggen, chopperen incl. eventuele bekalking 

Plaggen met eventuele bekalking of chopperen in deelgebieden Stroothuizen, Beuninger Achterveld, en 

Punthuizen. Plaggen met bekalken en chopperen zijn maatregelen die op kleine schaal ingezet kunnen 

worden voor herstel van kwaliteit en het verlichten van stikstofdepositie. 

 

M21: Periodiek opslag verwijderen 

Er wordt periodiek opslag verwijderd in en rondom Stroothuizen, Beuninger Achterveld en Punthuizen. 

De maatregel wordt toegepast om verslechtering van Blauwgraslanden, Vochtige heiden en Droge heiden 

te voorkomen door struweel te verwijderen. Niet alle bomen en struiken hoeven verwijderd te worden 

aangezien een verspreid voorkomen hiervan gunstig is voor fauna. 

 

M29: Dempen interne ontwatering 

Ten behoeve van hydrologisch herstel worden er greppels en sloten gedempt in en rondom Stroothuizen, 

Beuninger Achterveld en Punthuizen. 

Meekoppelkansen 
Gedurende de uitvoering heeft Staatsbosbeheer de plannen om een aantal overige werkzaamheden uit te 

voeren (meekoppelkansen). De werkzaamheden betreffen: 

- Bos verwijderen 

- Boszoom kappen 

- Dam verwijderen 

- Gat dempen 

- Laagte herstellen 

 

Deze werkzaamheden staan niet beschreven in het beheerplan. 

2.3 Beschrijving PAS-maatregelen deelgebied Dinkeldal 

Bij het opstellen van dit adviesrapport waren de uit te voeren (PAS)maatregelen op de percelen van 

Staatsbosbeheer binnen het deelgebied Dinkeldal niet duidelijk. De gebiedsanalyse voor dit deelgebied 

wordt momenteel aangepast. In de volgende hoofdstukken kan er daarom geen specifieke uitspraken 

gedaan worden over de te verwachten effecten binnen het deelgebied Dinkeldal.  
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3.1 Natuurnetwerk Nederland 

Het gehele terrein binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied vormt een onderdeel van het NNN. 

De maatregelen vinden plaats binnen deze grenzen en worden toegepast op de instandhoudingsdoelen 

van het Natura 2000-gebied. Daarnaast is er geen sprak van een wijziging van bestemming en is er geen 

omgevingsvergunning nodig waarmee afbreuk aan de bescherming van (oppervlak en samenhang van) de 

NNN mogelijk wordt. Op basis van deze constateringen is aangenomen dat de effectbeoordeling Wet 

natuurbescherming of het Natura 2000-beheerplan voldoende inzicht biedt in de te verwachten effecten 

op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN. Daarmee ontstaat geen strijd met de in de Omge-

vingsverordening beoogde bescherming van de NNN. Vervolgstappen ten aanzien van de NNN zijn niet 

noodzakelijk.  

3.2 Houtopstanden 

De Wet natuurbescherming geldt voor 'houtopstanden' zoals bos, houtwallen, heester- en struikhagen, 

struwelen of beplantingen van bosplantsoenen, buiten de bebouwde kom (Wnb Artikel 4.1). Het kappen 

van bomen of bos moet worden gemeld bij de betreffende provincie. Die kan een kapverbod opleggen. 

Indien er wel mag worden gekapt, dan moeten nieuwe bomen worden aangeplant. 

 

Wanneer een maatregel wordt toegepast als instandhoudingsmaatregel of passende maatregel voor het 

Natura 2000-gebied is het kapverbod niet van toepassing. Alle PAS-maatregelen zijn onderdeel van in-

standhoudingsmaatregelen of passende maatregelen voor Natura 2000-gebied. Hiernaast blijft de af-

spraak tussen Staatsbosbeheer en provincie Overijssel onverkort van toepassing (bijlage 4). Er is daarom 

geen melding en (ontheffing) herplant(plicht) vereist. Geadviseerd wordt om bij het bevoegd gezag te 

melden waar en wanneer bomen worden gekapt. Er zijn geen PAS-maatregelen opgenomen om houtop-

standen te vellen in de plannen van Staatsbosbeheer. Wel is er echter een meekoppelkans, namelijk bos-

zoom kappen, waarbij houtopstanden geveld worden (zie ook figuur 2.1 t/m 2.3). 

3.3 Soortbescherming 

Voor het hele Natura 2000-gebied is middels een bureaustudie bepaald waar welke beschermde soorten 

aanwezig zijn. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de soorten die extra aandacht verdienen. In de bijlages 

zijn kaarten opgenomen met verspreidingsgegevens van een aantal van deze soorten (NDFF 2017 en 

expert judgement). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verspreiding beschermde waarden 
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Tabel 3.3.1. Te verwachten beschermde soorten binnen Dinkelland. 

Herpetofauna Zoogdieren Ongewervelden Jaarrond beschermde nesten 

Hazelworm Eekhoorn Aardbeivlinder Boomvalk 

Heikikker Grote bosmuis Beekrombout Buizerd 

Levendbarende hagedis Veldspitsmuis Grote weerschijnvlinder Havik 

Rugstreeppad Vleermuizen Kleine ijsvogelvlinder Ooievaar 

 Waterspitsmuis  Ransuil 

   Sperwer 

3.4 Gebiedsbescherming 

Om een beeld te schetsen van de verspreiding van habitattypen en kwalificerende soorten hebben we 

kaartmateriaal opgesteld. Een overzicht met de in de instandhoudingsdoelen opgenomen kwalificerende 

waarden zijn weergegeven in figuur 3.1 en 3.2. In de bijlages van dit rapport zijn gedetailleerde kaarten 

opgenomen van de verspreidingsgegevens (NDFF 2017; o.a. ten opzichte van maatregellocaties). 

 

 
Figuur 3.1. Overzicht van de aanwezige habitattypen binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied. 

 

Naast de weergegeven habitattypen is het Natura 2000-gebied ook aangewezen voor andere habitatty-

pen. Het betreft de habitattypen Heischrale graslanden, Stroomdalgraslanden en Vochtige alluviale bos-

sen. Deze habitattypen zijn niet weergegeven op de kaart omdat de, door Staatsbosbeheer uit te voeren, 
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maatregelen zich beperken tot het weergegeven deelgebied. Binnen dit deelgebied komen alleen de 

weergegeven habitattypen voor. 

 

 
Figuur 3.2. Overzicht van de waarnemingen (alle beschikbare waarnemingen uit NDFF) van habitatsoorten binnen de grenzen van het 

Natura 2000-gebied. 
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4.1 Inleiding 

Voordat nadere toetsing aan de orde is, is bepaald welke maatregelen benoemd en getoetst zijn in het 

beheerplan. Zodra een beheerplan definitief is vastgesteld, vormt het beheerplan het beoordelingskader 

voor vergunningplicht. Wanneer een maatregel benoemd en getoetst is in het beheerplan, dan zijn in het 

kader van de gebiedsbescherming geen vervolgstappen noodzakelijk (Wnb Artikel 2.9). Wel kunnen 

voorwaarden gelden, die overgenomen zijn in voorliggende rapportage.  

 

Wanneer een maatregel niet benoemd of niet afdoende getoetst is in het beheerplan, dient het effect 

van de maatregelen te worden getoetst op de instandhoudingsdoelen voor het Natura-2000 gebied. Bin-

nen voorliggend onderzoek is verkend of bij uitvoering van de maatregel sprake kan zijn van significant 

negatieve effecten. 

 

Om hiervan een beeld te vormen zijn de instandhoudingsdoelen en de beschikbare informatie over de 

verspreiding van kwalificerende waarden geraadpleegd (NDFF 2017, beheerplan Dinkelland, eigen ge-

biedskennis). Door deze informatie te combineren met de locaties van maatregelen ontstaat inzicht in 

mogelijke interactie. Per maatregel is aan de hand van de effectindicator, de locaties van te nemen maat-

regelen, de aanwezigheid van kwalificerende waarden (habitattypen en leefgebieden van soorten) en 

expert judgement bepaald of significant negatieve effecten kunnen optreden op instandhoudingsdoelen 

voor het Natura 2000 gebied Dinkelland.  

 

Indien significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, zijn vervolgstappen nodig. Omdat 

de maatregelen worden uitgevoerd in het kader van het Programma Aanpak Stikstof, wordt door de 

werkzaamheden veroorzaakte tijdelijke toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige natuur-

waarden buiten beschouwing gelaten. PAS-maatregelen zijn, conform landelijke afspraken, hiervan vrijge-

steld. 

4.2 Analyse beheerplan 

Alle PAS-maatregelen zijn in het beheerplan beschreven en getoetst. Als een maatregel beschreven en 

getoetst is in het beheerplan én de conclusie is dat de maatregel (onder voorwaarden) vergunningvrij kan 

worden uitgevoerd, dan is veelal geen nader onderzoek nodig. In enkele gevallen is de conclusie dat ef-

fecten niet zijn uit te sluiten. Dan is nader onderzoek en verdere toetsing noodzakelijk. In de volgende 

paragrafen werken we uit in hoeverre de PAS-maatregelen getoetst zijn in het beheerplan. 

4.2.1 Beheerplan Dinkelland 
Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied is definitief vastgesteld op 31 mei 2016. Het beheerplan kan 

als toetsingskader functioneren voor de PAS-maatregelen maar niet voor de meekoppelkansen. Alle PAS-

maatregelen zijn in H6 (vanaf p. 91 van het beheerplan) beschreven. In H6.3.1 (vanaf p. 110 van het be-

heerplan) is de effectbeoordeling beschreven. Beoordeeld zijn de gebruiksfase en de uitvoeringsfase (zie 

ook kader 4.1).  

 

4. Analyse en toetsing gebiedsbescherming  
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 Kader 4.1 Fase beschrijving 

 In het beheerplan wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Uitvoeringsfase’ en ‘Gebruiksfase’. Werkzaamheden die vallen 

onder ‘Gebruiksfase’ zijn vergunningvrij. Werkzaamheden die vallen onder ‘Uitvoeringsfase behoeven in een aantal 

gevallen nadere toetsing. Om te bepalen of de maatregelen vrijgesteld zijn in het beheerplan is het daarom nodig deze 

fases verder te definiëren.  

 

Gebruiksfase 

In voorliggende rapportage worden werkzaamheden onder de gebruiksfase geschaard wanneer deze optreden na uitvoering 

van de maatregel. De fysieke werkzaamheden zijn al geruime tijd afgerond, effecten treden op als gevolg van de uitgevoerde 

maatregel. Een voorbeeld van een effect dat in deze fase optreedt is vernatting van omliggende habitattypen. 

 

Uitvoeringsfase 

In voorliggende rapportage worden werkzaamheden onder de uitvoeringsfase geschaard wanneer fysiek in het gebied wordt 

ingegrepen om de maatregel tot stand te brengen. Het gaat om effecten als direct gevolg van de uitvoering. Optische versto-

ring,  oppervlakteverlies, versnippering en mechanische effecten zijn voorbeelden van effecten die in deze fase optreden. 

 

Voor de PAS-maatregelen geldt: 

 

1. Effecten na uitvoering van de maatregel  

De effecten van de PAS-maatregelen zijn beoordeeld (zie paragraaf 6.1.4). De conclusie van deze beoorde-

ling is dat negatieve effecten als gevolg van de PAS-maatregelen uitgesloten zijn. 

 

Het effect na uitvoering van de maatregel is beoordeeld. Significant negatieve effecten op kwalificerende 

waarden zijn uitgesloten. Vergunningplicht is niet aan de orde. 

 

2. Effecten tijdens de uitvoeringsfase  

Van een aantal maatregelen (M17, M18, M19, M20 en M21) kon de uitvoeringsfase worden beoordeeld. 

Het betreft hier de maatregelen die een aanpassing inhouden van het bestaande, cyclische (steeds terug-

kerende) reguliere natuurbeheer. In paragraaf 5.4.19 zijn deze maatregelen beoordeeld. Waar nodig wor-

den in deze paragraaf aanvullende voorwaarden gesteld aan de uitvoering van deze maatregelen. Op 

basis van die beoordeling, en de gestelde voorwaarden, zijn negatieve effecten op instandhoudingsdoel-

stellingen als gevolg van deze maatregelen uitgesloten. Voor de overige PAS-maatregelen kunnen de effec-

ten van de uitvoeringsfase nog niet worden beoordeeld. Hiervoor mist specifieke informatie over de wijze 

van uitvoering. Voor deze maatregelen geldt dat de uitvoerder voorafgaand aan de uitvoering bepaalt of 

tijdens de uitvoeringsfase negatieve effecten kunnen optreden op soorten en habitattypen waarvoor in-

standhoudingsdoelstellingen gelden. Mocht dat zo zijn, dan bepaalt de uitvoerder op welke wijze deze 

negatieve effecten zijn te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het werken met aangepast materieel, 

het werken op een aangepast tijdstip of het ontzien van habitattypen bij de keuze van aan- en afvoerrou-

tes. Het is aan te bevelen de werkwijze vooraf te bespreken met de provincie Overijssel (bevoegd gezag). 

Wanneer negatieve effecten als gevolg van de uitvoering kunnen worden uitgesloten, is geen Natuurbe-

schermingswet-vergunning nodig voor de uitvoering van de maatregel (zie hoofdstuk 9). 

 

Effecten tijdens de uitvoeringsfase zijn, met uitzondering van M29, voor alle PAS-maatregelen beoor-

deeld. Effecten van de PAS-maatregelen gedurende de uitvoering zijn beoordeeld in hoofdstuk 5 (be-
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heerplan, bestaand gebruik). Meekoppelkansen zijn niet benoemd en beoordeeld in het beheerplan. 

Tabel 4.1 geeft een samenvatting van de conclusies en worden in paragraaf 4.2.2 nader toegelicht. 

 

Tabel 4.1. Beoordeling van de PAS-maatregelen en de meekoppelkansen in het beheerplan . 

Maatregel Beoordeling 

maatregel in 

beheerplan op 

Conclusie: Vergunningvrij Voorwaarden of toelichting 

M19 P. 80 – 85 Na-

tuurbeheer 

Ja Onder voorwaarden be-

noemd in beheerplan 

M20 P. 80 – 85 Na-

tuurbeheer 

Ja Onder voorwaarden be-

noemd in beheerplan 

M21 P. 80 – 85 Na-

tuurbeheer 

Ja Onder voorwaarden be-

noemd in beheerplan 

M29 N.v.t. Nee  

Bos verwijderen N.v.t. Nee  

Boszoom kappen N.v.t. Nee  

Dam verwijderen N.v.t. Nee  

Gat dempen N.v.t. Nee  

Laagte herstellen N.v.t. Nee  

Dam verwijderen N.v.t. Nee  

4.2.2 Toelichting op tabel 
 

M19 en M20: Plaggen (inclusief eventuele bekalking) van heiden en pioniervegetaties 

De maatregelen M19 en M20 zijn benoemd en beoordeeld in het beheerplan. De maatregel is beoordeeld 

als vergunningvrij mits er mitigerende maatregelen getroffen worden. 

M21: Bosopslag verwijderen van heide en grasland 

Het verwijderen van bosopslag is benoemd en beoordeeld in het beheerplan. Eventueel significant nega-

tieve effecten zijn verwaarloosbaar en de maatregel is beoordeeld als vergunningvrij. Vervolgstappen zijn 

niet noodzakelijk. 

M29: Dempen interne watergangen 

Het dempen van ontwatering is onvoldoende benoemd en beoordeeld in het beheerplan. De maatregel 

is niet per definitie vergunningvrij en moet nader worden beoordeeld.  

Meekoppelkansen 

Voor deze werkzaamheden kan het beheerplan niet als toetsingskader functioneren. Eventueel significant 

negatieve effecten zijn niet op voorhand uit te sluiten. Een effectbeoordeling in het kader van gebiedsbe-

scherming is noodzakelijk. 

 

De PAS-maatregelen M19, M20 en M21 zijn benoemd en beoordeeld als vergunningvrij in het beheerplan 

een effectbeoordeling is niet noodzakelijk. Een verkennende effectenbeoordeling is echter wel nodig voor 

PAS-maatregel M29. 
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De werkzaamheden met betrekking tot de meekoppelkansen zijn geen onderdeel van het PAS. Daarmee 

dient het beheerplan niet als kader. Er is een Voortoets noodzakelijk om de effecten op instandhoudings-

doelen van het Natura 2000-gebied te beoordelen. 

4.3 Verkenning effecten  

4.3.1 Beoordeling ligging kwalificerende waarden 
We hebben een eerste beoordeling uitgevoerd van de mogelijke effecten op kwalificerende waarden. We 

hebben daarvoor alle maatregelen in GIS in een overlay gezet om te bepalen of er sprake is van overlap 

van de maatregel met habitattype en -soort. Uiteraard is de kans op een effect het grootst als een maat-

regel daadwerkelijk binnen een habitattype of leefgebied van habitatsoort plaatsvindt. 

 

Tabel 4.2. Overzicht overlap maatregelen en habitattype en -soort. X= Overlap; O= Bufferzone (200m)*; p= overlap niet uit te sluiten. 

 M29      M29     

H3130: Zwakgebufferde vennen O     H1163: Rivierdonderpad      

H4010A: Vochtige heiden X           

H4030: Droge heiden X           

H6120: Stroomdalgraslanden 
           

H6230: Heischrale graslanden 
           

H6410: Blauwgraslanden  
X           

H7150: Pioniervegetaties met 

snavelbiezen 

O           

H91E0C: Vochtige alluviale 

bossen 

           

            

 

*Uit voorzorg is er een ruime bufferzone ingesteld van 200m. Gebaseerd op de aard van de werkzaamheden en de denkbare effec-

ten die op kunnen treden is een zone van 200m ruim genoeg om mogelijke effecten op beschermde waarden van werkzaamheden 

die buiten deze zone plaats vinden uit te sluiten. 

 

Uit de beoordeling volgt dat maatregel M29 overlapt met de habitattypen Vochtige- en Droge heiden en 

Blauwgraslanden. Daarnaast vindt de maatregel plaats in de directe omgeving van Zwakgebufferde ven-

nen en Pioniervegetaties met snavelbiezen. De maatregellocaties overlappen niet met het leefgebied van 

habitatsoorten. De soorten worden ook niet verwacht binnen de invloedsfeer van de maatregelen. Uit 

deze analyse blijkt dat maatregel M29 wordt meegenomen in een verkennende effectbeoordeling. 
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4.3.2 Effectbeoordeling 
Als gevolg van de voorgenomen maatregel kunnen op verschillende wijzen effecten optreden. Er is in dit 

geval sprake van tijdelijke effecten oftewel tijdens de uitvoering. Permanente effecten zijn effecten die 

optreden als gevolg van de uitvoering oftewel in de gebruiksfase. Effecten in de gebruiksfase zijn reeds 

beoordeeld in het beheerplan. Negatieve effecten op instandhoudingsdoelen in de gebruiksfase zijn niet 

aan de orde. 

 

We hebben geanalyseerd of er sprake is van effectmechanismen die schadelijk zijn voor het betreffende 

instandhoudingsdoel. Daarvoor is gebruik gemaakt van de effectenindicator (zie bijlage 3). Op basis van 

de effectenindicator, de ligging en aard van de maatregel vragen vooral de volgende effectmechanismen 

aandacht: 

 

1. Verstoring door mechanische effecten en optische verstoring; 

2. Verstoring door geluid en trillingen. 

 

De door werkzaamheden veroorzaakte tijdelijke toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige 

natuurwaarden, wordt buiten beschouwing gelaten voor PAS-maatregelen. Deze zijn conform landelijke 

afspraken hiervan vrijgesteld. 

 

M29: Dempen interne watergangen 

Ten behoeve van het dempen van ontwatering worden er transportroutes aangelegd en er wordt mate-

rieel ingezet. Hierbij is sprake van mogelijke mechanische effecten (1). Alle habitattypen zijn hier gevoe-

lig voor. 

 

Uit de effectbeoordeling concluderen wij dat tijdens de uitvoeringsfase verstoring door mechanische 

effecten niet uit te sluiten zijn. Gebaseerd op de aard van de werkzaamheden en de te verwachten 

effecten zijn significant negatieve effecten niet direct uit te sluiten voor maatregel M29. 
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5.1 Inleiding  

Binnen het beheerplan voor Dinkelland (Provincie Overijssel, 2016) is geen toetsing opgenomen ten aan-

zien van soorten en daarom dient het effect op beschermde soorten voor alle maatregelen te worden 

beoordeeld. 

 

Om alvast een verkenning uit te kunnen voeren van de mogelijke effecten en aandachtspunten hebben 

we voor de maatregelen beoordeeld of de beoogde locaties van waarde kunnen zijn voor beschermde 

soorten en of de betreffende soorten gevoelig zijn voor de voorgenomen maatregel. 

 

Om te beoordelen of effecten op soorten kunnen optreden tijdens het uitvoeren van de maatregelen 

brengen we de aanwezige of te verwachten soorten in beeld met een beschermde status in Overijssel 

(Staatsblad 2016 en Provincie Overijssel 2017). Om in te kunnen schatten met welke soorten we te maken 

hebben bij de uitvoering van de voorgenomen maatregelen hebben we diverse bronnen geraadpleegd 

(NDFF 2017 en eigen gebieds- en soortkennis). 

 

Vervolgens is nagegaan of de beoogde maatregelen effect kunnen hebben op beschermde soorten. Wan-

neer dit het geval is, is nagegaan of er vrijstellingsmogelijkheden zijn. Vrijstelling is mogelijk als de maat-

regel is opgenomen in een goedgekeurde Gedragscode (Wnb Artikel 9.6 lid 5; bijvoorbeeld Gedragscode 

Natuurbeheer). In dat geval kan een ecologisch werkprotocol volstaan, waarin wordt aangegeven hoe 

zorgvuldig omgegaan kan worden met aanwezige soorten. Mocht er niet volgens een Gedragscode ge-

werkt kunnen worden dan geldt dat het opstellen van een ecologisch werkprotocol volstaat als de maat-

regelen opgenomen zijn in het beheerplan (Wnb Artikel 3.8 lid 7). Als vrijstellingsmogelijkheden ontbre-

ken is er aangegeven welke vervolgstappen nodig zijn. 

5.2 Aanwezige soorten 

In de nabije omgeving van de maatregelenlocaties zijn volgens onze informatie meerdere beschermde 

soorten bekend of te verwachten (zie tabel 5.1). 

 

Tabel 5.1. Overzicht van de aanwezige beschermde soorten binnen het Natura 2000-gebied. 

Soort  Leefgebied Voorkomen in maatregelgebieden 

Eekhoorn Nesten in bomen, foerageergebied in ruim gebied eromheen Nestplaatsen: N.v.t. 

Foerageergebied: N.v.t. 

Grote bosmuis Bosranden en bossen N.v.t. 

Veldspitsmuis Agrarische landen met licht intensief beheer, opgaande kruiden-

vegetatie en overgangsvegetatie 

M19, M20 en M21 

Vleermuizen Verblijfplaatsen in bomen met holten, foerageergebied in ruim 

gebied eromheen, bosranden en lanen als migratieroute 

Verblijfplaatsen: N.v.t. 

Foerageren/Migratie: M19, M20 en M21 

Waterspitsmuis Binnen straal van 500m van sloot, beek, rivier, plas etc.  

Land met bodem dekkende vegetatie 

mogelijk in alle gebieden in en rondom 

oevervegetatie  

Vogels met jaarrond bescherm-

de nesten 

Nesten in bomen, foerageergebied: bos, heide en weilanden Nestplaatsen: N.v.t. 

Foerageren: Alle gebieden 

5. Analyse en toetsing soortbescherming  
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Hazelworm Heide, bosranden en open bossen M19, M20 en M21 

Heikikker Voortplantingswater: Vennen. Overwinteringsgebied: bos en 

heide in zone van 300 meter rondom voortplantingswater 

Voortplanting: M29 

Overwintering: M19, M20 en M21 

Levendbarende hagedis Heide en bosranden M19, M20 en M21 

Rugstreeppad Voortplantingswater: Schaars begroeide wateren 

Overwintering: erven en in goed graafbare grond  

Voortplanting: M29 

Overwintering: M19, M20 en M21 

Aardbeivlinder Droge als vochtige terreinen met hoge en lage vegetatie  M19, M20 en M21 

Beekrombout Dinkel N.v.t. 

Grote weerschijnvlinder Oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen of groepen 

samenhangende bosjes in beekdalen 

M21 

Kleine ijsvogelvlinder Gevarieerde, vochtige gemengde bossen/loofbossen met Kam-

perfoelie 

N.v.t. 

5.2.1 Toelichting op tabel 
M19, M20 en M21: Activiteiten heiden en Blauwgraslanden 

Soorten als Veldspitsmuis, Hazelworm en Levendbarende hagedis gebruiken deze gebieden als leefge-

bied. Daarnaast kunnen Heikikker en Rugstreeppad de gebieden op heide en Blauwgraslanden gebruiken 

als overwinteringsgebied. Tenslotte kunnen onder andere vleermuizen en vogels met jaarrond bescherm-

de nesten de locaties als foerageergebied gebruiken. 

 

M29: Dempen interne watergangen 

Soorten als Heikikker en Rugstreeppad gebruiken deze wateren mogelijk als voortplantingswater. Daar-

naast kunnen soorten uit de tabel de wateren als foerageergebied gebruiken doordat deze insecten aan-

trekt. 

 

Meekoppelkansen 

De werkzaamheden met betrekking tot de meekoppelkansen worden op diverse locaties verspreid over 

het Natura 2000-gebied uitgevoerd. Verspreid over het Natura 2000-gebied komen beschermde soorten 

genoemd in de tabel voor. Bij het dempen van ontwatering zijn leefgebied en exemplaren van onder 

andere Rugstreeppad, Beekrombout en Waterspitsmuis te verwachten. Het kappen van boszomen heeft 

mogelijk effect op soorten als vleermuizen, broedvogels met jaarrond beschermde nesten en Levendba-

rende hagedis. 

5.3 Mogelijkheden tot vrijstelling 

Hieronder is uitgewerkt of er vrijstellingsmogelijkheden zijn. Vrijstelling is mogelijk als de PAS-maatregel 

of de werkzaamheden zijn opgenomen in een goedgekeurde Gedragscode (Wnb Artikel 9.6 lid 5; bijvoor-

beeld Gedragscode Natuurbeheer). In dat geval kan een ecologisch werkprotocol volstaan, waarin wordt 

aangegeven hoe zorgvuldig omgegaan kan worden met aanwezige soorten. Als vrijstellingsmogelijkheden 

ontbreken is er aangegeven welke vervolgstappen nodig zijn. 
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Tabel 5.2. Mogelijkheden tot het toepassen van een Gedragscode voor de maatregelen. 

 

 
 

 

 

5.3.1 Toelichting op tabel 

M19 en M20: Plaggen, chopperen en bekalken van heiden 

Voor maatregel M19 kan gewerkt worden conform de Gedragscode Natuurbeheer. 

 

Het opstellen van een Ecologisch werkprotocol is noodzakelijk, waarin de benodigde mitigerende maatre-

gelen uit de Gedragscode worden opgenomen (zie kader 5.1 met tekst op pagina 14 uit de Gedragscode). 

Geen ontheffing Wet natuurbescherming aan de orde. 

 

 

M21: Periodiek opslag verwijderen 

Voor maatregelen M21 kan gewerkt worden conform de Gedragscode Natuurbeheer. 

 

Het opstellen van een Ecologisch werkprotocol is noodzakelijk, waarin de benodigde mitigerende maatre-

gelen uit de Gedragscode worden opgenomen (zie kader 5.1 met tekst op pagina 12 uit de Gedragscode). 

Geen ontheffing Wet natuurbescherming aan de orde. 

 

M29: Dempen interne watergangen 

Voor de maatregel M29 geldt dat er niet gewerkt kan worden conform een goedgekeurde Gedragscode. 

Doordat de maatregelen opgenomen zijn in het beheerplan volstaat het opstellen van een ecologisch 

werkprotocol (Wnb Artikel 3.8 lid 7). In een ecologisch werkprotocol worden de eisen vastgelegd voor het 

zorgvuldig werken en het voorkomen van schade aan beschermde natuurwaarden. Mogelijk dient dit 

ecologisch werkprotocol voorgelegd te worden aan de Provincie Overijssel 

 

Maatregel Verwachte effecten op bescherm-

de soorten 

Mogelijkheid toepassen 

Gedragscode 

M19 Ja Ja 

M20 Ja Ja 

M21 Ja Ja 

M29 Ja Nee 

Meekoppelkansen Ja Nee 

 Kader 5.1 Gedragscode 

 Diverse organisaties hebben een gedragscode waarin beschreven is hoe schade aan beschermde dieren en planten zoveel 

mogelijk voorkomen kan worden bij het uitvoeren van activiteiten. Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescher-

ming in gang getreden (Staatsblad 2016). Onder de nieuwe wet geldt nog steeds vrijstelling van de verbodsbepalingen wan-

neer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde Gedragscode (Wnb Artikel 9.6 lid 5). Wanneer gewerkt wordt volgens een 

dergelijk goedgekeurde Gedragscode is er geen ontheffing en/of vergunning nodig (Wnb Artikel 3.31 lid 1). 
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Meekoppelkansen 

Alle werkzaamheden met betrekking tot de meekoppelkansen zijn een vorm van inrichting. Voor inrich-

tingsmaatregelen geldt dat er niet gewerkt kan worden conform een goedgekeurde Gedragscode. 

 

Doordat de maatregelen niet zijn opgenomen in het beheerplan is het opstellen van een ecologisch werk-

protocol onvoldoende. Er dient aanvullend onderzoek plaats te vinden naar de daadwerkelijke aanwezig-

heid van beschermde soorten. Mogelijk moet er een ontheffingsaanvraag ingediend worden als blijkt dat 

schade aan beschermde soorten en hun verblijfplaats verwacht wordt. 
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6.1 Samenvattende conclusies 

Tabel 6.1 Overzicht conclusies en vervolgstap per maatregel. 

 Gebiedsbescherming Soortenbescherming 

Maatregel Vergunningplicht Vervolgstap Gedragscode (Natuurbeheer) Vervolgstap 

M19 Nee Ecologisch werkprotocol Ja Ecologisch werkprotocol 

M20 Nee Ecologisch werkprotocol Ja Ecologisch werkprotocol 

M21 Nee Ecologisch werkprotocol Ja Ecologisch werkprotocol 

M29 Ja Nadere effectbeoordeling Nee Ecologisch werkprotocol 

Meekoppelkansen Ja Voortoets Nee Aanvullend onderzoek 

 

 

Tabel 6.2 Overzicht noodzaak vergunning en ontheffing. 

 

 

Maatregel 

 

 

Globale omschrijving  

 

J     = ja 

N   = nee 

*    = onzeker 

J*   = waarschijnlijk wel 

N*  = waarschijnlijk niet 

?    = niet bekend N
b

 g
eb

ie
d

sb
es

ch
er

m
in

g 

N
b

 s
o

o
rt

b
e

sc
h

er
m

in
g 

M19 Periodiek plaggen N N 

M20  N N 

M21 Periodiek opslag verwijderen N N 

M29 Dempen interne watergangen * N 

Meekoppelkansen Divers * * 

6.2 Vervolg gebiedsbescherming 

• Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten voor maatregel M29. Wij adviseren een 

vervolgonderzoek in de vorm van een uitgebreide effectbeoordeling; 

• Maatregelen M19, M20 en M21 zijn benoemd en voldoende beoordeeld in het beheerplan. Effecten 

zijn uit te sluiten en de maatregelen zijn vergunningvrij mits er mitigerende maatregelen getroffen 

worden. Er moet een ecologisch werkprotocol opgesteld worden met de voorwaarden beschreven in 

het beheerplan; 

• Werkzaamheden met betrekking tot meekoppelkansen zijn niet benoemd en beoordeeld in het be-

heerplan. Effecten zijn niet op voorhand uit te sluiten. Er dient een Voortoets uitgevoerd te worden. 

6. Conclusie 
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6.3 Vervolg soortenbescherming 

• Voor maatregel M29 geldt dat er niet gewerkt kan worden conform een goedgekeurde Gedragscode. 

Doordat de maatregel is opgenomen in het beheerplan volstaat het opstellen van een ecologisch 

werkprotocol. In een ecologisch werkprotocol worden de eisen vastgelegd voor het zorgvuldig werken 

en het voorkomen van schade aan beschermde natuurwaarden. Mogelijk dient dit ecologisch werk-

protocol voorgelegd te worden aan de Provincie Overijssel.  

• Voor PAS-maatregelen M19, M20 en M21 geldt dat er gewerkt kan worden conform de Gedragscode 

Natuurbeheer. Het opstellen van een ecologisch werkprotocol is noodzakelijk, waarin de benodigde mi-

tigerende maatregelen uit de Gedragscode worden opgenomen. Geen ontheffing Wet natuurbescher-

ming aan de orde; 

• Werkzaamheden met betrekking tot meekoppelkansen zijn een vorm van inrichting. Voor inrichtings-

maatregelen geldt dat toepassen van de gedragscode Natuurbeheer of Gedragscode Bosbeheer niet 

mogelijk is. Doordat de maatregel niet is opgenomen in het beheerplan is het opstellen van een ecolo-

gisch werkprotocol onvoldoende. Er dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden naar de aanwe-

zigheid van beschermde soorten. 
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Bijlage 4 - Melding boswet 
 

Dag Ben, 

 

We hebben zojuist het volgende besproken.  

 

Staatsbosbeheer is onder de nieuwe wet natuurbescherming niet meldingsplichtig voor vellingen boswet. Verder 

gaf jij aan dat in de wet al is opgenomen dat vellingen die als herstelmaatregel in het PAS programma zijn opge-

nomen al vrijgesteld zijn van meldings- en van herplantingsplicht. 

 

Afspraak die in het vergunningsverleningsoverleg provincie/ staatsbosbeheer is gemaakt: 

• SBB maakt een overzichtskaart waar bos zal worden gekapt en meldt dit in het vergunningverlening 

overleg. 

• Voor 1 februari 2018 (en de daarop volgende jaren) maakt SBB een overzicht waar daadwerkelijk is ge-

kapt. 

 

Mocht je nog aanvullingen hebben, dan hoor ik dat graag. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Marlies Ellenbroek (ir, Msc) 
Projectleider PAS Overijssel 

 
Staatsbosbeheer 
Afdeling projecten | Binnensingel 3 | 7411 PL Deventer 
Postbus 6 | 7400 AA Deventer 
T 0570 747 100 | M +31 6 51 207 151 
M.Ellenbroek@staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl 

 @staatsbosbeheer |  facebook.com/staatsbosbeheer |  staatsbosbeheer1 |  staatsbosbeheer 
Aanwezig op ma tot en met do 

 

 

 Magische momenten: Het zit in onze natuur. 
 Kijk op http://bit.ly/VjXti3 
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https://www.instagram.com/staatsbosbeheer/
http://bit.ly/VjXti3
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