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From:
Date:
To:
Subject:
Attachments:

Geachte dames/heren

De Landkreis Grafschaft Bentheim is bezig met de herziening van zijn omgevingsvisie, de “Regionaie 
Raumordnungsprogramm” (RROP).

Het RROP van Grafschaft Bentheim is een overkoepeiend ruimteiijk pian, dat de ruimteiijke ordening voor 
de geheie Grafschaft Bentheim op verschiiiende thema's vastiegt. Het is ruwweg vergeiijkbaar met een 
provinciaie omgevingsvisie.

Ais gemeente grenzend aan onze regio of ais verantwoordeiijke organisatie aan Nederiandse zijde wiiien 
wij u graag informeren over het ontwerp van ons nieuwe RROP en u de geiegenheid geven om 
commentaar te geven op onze gepiande bepaiingen voorde ruimteiijke ordening.

Verdere informatie hebben wij ais bijiage bijgevoegd.

Met vriendeiijke groeten 
Bernd Oneken

Dipl.-Ing. Bernd Oneken

Landkreis Grafschaft Bentheim 
Dezernat iV
- Regionaipianung / Raumordnung / FNP-Genehmigung -

van-Deiden-Str. 1-7 
48529 Nordhorn 
Teiefon 05921 96 1510 
bernd.oncken(5)grafschaft.de
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Herziening omgevingsvisie voor de Landkreis Grafschaft Bentheim

Geachte dames/heren.

De Landkreis Grafschaft Bentheim is bezig met de herziening van zijn omgevingsvisie, de "Regi
onale Raumordnungsprogramm" (RROP). Het RROP van Grafschaft Bentheim is een overkoepe
lend ruimtelijk plan, dat de ruimtelijke ordening voor de gehele Grafschaft Bentheim op ver
schillende thema's vastlegt. Het is ruwweg vergelijkbaar met een provinciale omgevingsvisie.

Als gemeente grenzend aan onze regio of als verantwoordelijke organisatie aan Nederlandse 
zijde willen wij u graag informeren over het ontwerp van ons nieuwe RROP en u de gelegenheid 
geven om commentaar te geven op onze geplande bepalingen voor de ruimtelijke ordening. Uw 
opmerkingen en suggesties worden dan meegenomen in de verdere ontwikkeling van het RROP 
en in het afwegingsproces.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het RROP, 
stuur deze dan

vóór 5 oktober 2020 per e-mail naar het volgende adres: bernd.oncken@grafschaft.de

Uw belangstelling voor het ontwerp van het nieuwe RROP zal uiteraard gericht zijn op de ver
wachte grensoverschrijdende effecten van de daarin opgenomen bepalingen inzake ruimtelijke 
ordening. We zullen ons hier daarom in het vervolg op richten.

Kreisverwaltung:
Sprechzeiten:

van-Delden-StralJe 1-7 ■ 48529 Nordhorn ■ Telefon +49 (0) 59 21 /96-01 ■ www.grafschaft-bentheim.de
Mo. - Do. von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr/ Fr. von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Bankverbindungen: Kreissparkasse Grafschaft Bentheim ■ Konto-Nr. 836 ■ BLZ 267 500 01 ■ iBAN DE86 2675 0001 0000 0008 36 ■ BiC NOLADE21NOH 
Grafschafter Voiksbank ■ Konto-Nr. 1004 440 000 ■ BLZ 280 699 56 ■ iBAN DE25 2806 9956 1004 4400 00 ■ BiC GENODEF1NEV 
Postgiroamt Hannover ■ Konto-Nr. 143 05-307 ■ BLZ 250 100 30 ■ iBAN DE41 2501 0030 0014 3053 07 ■ BiC PBNKDEFF



Aangezien wij ervan uitgaan dat over zaken van de RROP, die uitsluitend betrekking hebben op 
onze Landkreis zelf en daarbuiten verder geen gevolgen hebben, minder uw belangstelling zul
len hebben, zullen wij deze verder niet behandelen. Als u zich echter een idee wilt vormen van 
de totale planning kunt u de volledige Duitse ontwerpversie van de RROP op de website van de 
Landkreis Grafschaft Bentheim oproepen:

www.grafschaft-bentheim.de/0001889

Natuurlijk kunt u ook commentaar geven op de gehele inhoud van het RROP-ontwerp.

Presentatie van het RROP-ontwerp

Het ontwerp van de nieuwe RROP bestaat uit

een tekstgedeelte (de zogenaamde beschrijvende voorstelling), 

een plangedeelte (de zogenaamde grafische voorstelling), 

de toelichting en 

het milieurapport.

Het RROP geeft voor de hele Landkreis weer waar beschermde gebieden, ruimtelijke structuren 
en wat de natuurlijke ruimtekenmerken zijn. Het is dus een soort inventarisatie van de struc
turen (bijv. prioriteitsgebieden voor natuur en landschap, voor bescherming tegen overstro
mingen, voor grondstofwinning of voor windenergiegebruik). In de regel gaat dit ook gepaard 
met het veiligstellen van deze structuren voor de toekomst in de vorm van ruimtelijke- 
ordeningsvoorschriften, gedifferentieerd naar de doelstellingen en principes van de ruimtelijke 
ordening. In sommige gevallen hebben deze voorschriften ook het karakter van ontwikkelings- 
intenties (bijvoorbeeld prioritaire gebieden voor biotoopnetwerken, prioritaire gebieden voor 
de verbetering van de landschapsstructuur of prioritaire gebieden voor leidingcorridors).

Omdat het RROP fundamentele ruimtelijke voorschriften met een hoge mate van abstractie en 
een lage mate van detail bevat, die in de loop van de tijd nauwelijks veranderen, wordt het 
RROP ontwerp niet gekenmerkt door initiële ruimtelijke ordeningsvoorschriften. Deze zijn reeds 
vastgelegd in het nu geldende RROP. Deze zijn 1:1 of licht gewijzigd overgenomen in het nieuwe 
ontwerp (bijvoorbeeld prioritaire en gereserveerde gebieden voor natuur en landschap, voor 
landbouw, voor bossen en voor recreatie, alsmede prioritaire en gereserveerde gebieden met 
betrekking tot de vestigingsstructuur, de vervoersinfrastructuur en de energieleidingen).

Het ontwerp van het RROP bevat geen nieuwe bepalingen op het gebied van ruimtelijke orde
ning die een verplichting tot aanpassing van de gemeentelijke bestemmingsplannen met zich 
meebrengen. Het RROP respecteert de gemeentelijke planningssoevereiniteit die in de grond
wet is vastgelegd. Er is geen sprake van inmenging in bestaande gebruiken en rechten van par
ticuliere eigenaren (bv. boeren, landeigenaren). De bepalingen inzake ruimtelijke ordening cre- 
eren niet voor het eerst nieuwe beschermingsstatuten of beschermde gebieden, maar nemen 
bestaande beschermde gebieden over uit de desbetreffende sectorale planning (bv. natuurbe- 
schermings-en landschapsbeschermingsgebieden, drinkwaterbescherming en overstromings-
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gebieden) en overlappen deze met de prioriteits- en reservatiebepalingen inzake ruimtelijke 
ordening. Daarom vloeien uit deze bepalingen van het RROP-ontwerp geen nieuwe beperkin
gen voort met betrekking tot het huidige gebruik of de toekomstige ontwikkelingen.

In totaal bevat het nieuwe RROP-ontwerp ruimtelijke ordeningsbepalingen over 55 onderwer
pen, die elk in het tekstgedeelte en het plangedeelte (waarvan er drie niet cartografisch, maar 
alleen tekstueel zijn beschreven) zijn vastgelegd. In essentie kunnen deze bepalingen worden 
toegewezen aan de volgende onderwerpen:

Ontwikkeling woningbouw

Natuur- en landschapsbehoud

Landschapsstructuur

Recreatie

Bosbouw

Landbouw

Bescherming tegen overstromingen 

Drinkwater-/grondwaterbescherming 

Verkeer (weg/spoor/lucht)

Afval- / afvalwaterbeheer

Technische leveringsinfrastructuur (elektriciteitsleidingen, grote afstand-pijpleidingen, 
energievoorzieningen)

Grondstofwinning

Een toelichting op elk van de 55 ruimtelijke ordening vastleggingen is te vinden in de gedetail
leerde toelichting op de afzonderlijke bepalingen in de toelichting bij het RROP-ontwerp.

Het milieurapport is een noodzakelijk onderdeel van het RROP-ontwerp om te kunnen voldoen 
aan de eisen van de Duitse Wet op de milieueffectrapportage in combinatie met de Duitse Wet 
op de ruimtelijke ordening. Het milieurapport identificeert, beschrijft en beoordeelt de waar
schijnlijke significante effecten van de planning op het milieu en andere planningsopties, reke
ning houdend met de belangrijkste doelstellingen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan. In het 
milieurapport worden ook de grensoverschrijdende effecten op de in Nederland aangewezen 
Natura-2000 gebieden belicht.

Grensoverschrijdende effecten van het RROP-ontwerp

Bij het onderzoek of de bepalingen inzake ruimtelijke ordening in het ontwerp van het nieuwe 
RROP zouden kunnen leiden tot grensoverschrijdende effecten, moest in de eerste worden be
keken welke bepalingen überhaupt relevant zijn inzake significante effecten in de zin van po
tentieel negatieve emissies. Daarbij behoren de volgende bepalingen:

Prioritair gebied / gereserveerd gebied industriële installaties en bedrijven (geluidsemis
sies, materiële en gasvormige emissies)
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Prioritair gebied grondstoffenwinning (geluidsemissies, stofemissies, grondwaterverla- 
ging)
Prioritaire gebieden/ gereserveerde gebieden met betrekking tot weg-, spoorweg- en 
luchtvervoer (geluidsemissies)

Prioritair gebied goederenoverslagcentrum (geluidsemissies)

Prioritair gebied centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie (geuremissie)

Prioritair gebied afvalverwijdering (geuremissie)

Prioritair gebied windenergiegebruik (geluidsemissies, schaduw)

Prioritair gebied militair terrein (geluidsemissies)

Gereserveerd gebied geluidsgebied (geluidsemissies)

De overige bepalingen inzake ruimtelijke ordening kunnen - vanwege de aard van de bepaling - 
niet leiden tot potentieel negatieve emissies (bijvoorbeeld alle bepalingen inzake natuurbehoud 
en landschapsbescherming, overstromingsbescherming en drinkwaterbescherming) en hoeven 
daarom verder niet te worden belicht.

De volgende stap was om te bepalen welke van de bovengenoemde ruimtelijke ordeningsbepa- 
lingen in het RROP-ontwerp zich in de directe omgeving van de grens met Nederland bevinden.

Deze worden in de volgende tabel weergegeven, samen met een inschatting van de verwachte 
effecten:

Beoordeling van de grensoverschrijdende effecten in 
verband met de bepaling

Ruimtelijke orde- 
ningsbepaling in het 
RROP-ontwerp

Locatie in de directe om
geving van de grens

in Eschebrügge/Laar (koe- 
pelgemeente Emlich- 
hheim) aan de grens met 
de gemeente Coevorden 
(provincie Drenthe)

Prioritair gebied 
Industriële installa
ties en bedrijven

De bepalingen betreffen alleen het bestaande Europark 
Emiichheim-Coevorden met de EuroTerminal goederen- 
verkeerscentrum en dienen om de bestaande voorraad 
veilig te stellen. Met deze bepalingen worden geen 
nieuwe grensoverschrijdende emissies in gang gezet of

Prioritair gebied 
Goederenoverslag
centrum

bevorderd.

Prioritair gebied 
industriële installa
ties en bedrijven

in Nordhorn op de grens 
met Noord Deurningen/ 
Gemeente Dinkelland 
(provincie Overijssel)

De bepalingen betreffen alleen het bestaande bedrij
ven- en industrieterrein van Nordhorn en dienen het 
bestaan van het park te waarborgen. Door deze bepa
ling worden geen nieuwe grensoverschrijdende emissies 
in gang gezet of bevorderd.

Prioritair gebied 
Industriële installa
ties en bedrijven

in Gildehaus (stad Bad 
Bentheim) op de grens 
met De Lutte/ Gemeente 
Losser (provincie Overijs-

De bepalingen betreffen alleen het bestaande bedrij
venterrein Bad Bentheim-Glldehaus en dienen om het 
bestaan ervan veilig te stellen. Door deze bepaling wor
den geen nieuwe grensoverschrijdende emissies in gang 
gezet of bevorderd.sel)

De bepalingen betreffen alleen het bestaande Emlich- 
heim-Nord windpark en dienen om de bestaande voor
raad veilig te stellen. Door deze bepaling worden geen 
nieuwe grensoverschrijdende emissies in gang gezet of 
bevorderd.

Prioritair gebied 
Windenergiegebruik

in Eschebrügger Wösten 
(koepelgemeente Emlich- 
heim) aan de grens met 
Weijerswold/ Gemeente 
Coevorden (provincie 
Drenthe)

Pagina 4 van 13



in Echteler Heide (koepel- 
gemeente Emiichheim) op 
de grens met Rade- 
wijk/gemeente Harden- 
berg (provincie Overijssel)

De bepalingen betreffen alleen het bestaande Emlich- 
heim-Süd windpark en dienen om het bestaan ervan 
veilig te stellen. Door deze vastlegging worden geen 
nieuwe grensoverschrijdende emissies in gang gezet of 
bevorderd.

Prioritair gebied 
Windenergiegebruik

Prioritair gebied 
Grondstoffenwinning 
Nr. 321

in Laar (koepelgemeente 
Emiichheim) op de grens 
met Gramsbergen/ Ge
meente Hardenberg (pro
vincie Overijssel)

Zandwinning in de prioriteitsgebieden 321 en 141 kan 
een aanzienlijke impact hebben op het water als be
schermde hulpbron, waar het een aanzienlijke impact 
kan hebben op het grondwaterregime (met inbegrip van 
grondwaterverlaging). Deze effecten kunnen in de na
tuur grensoverschrijdend zijn. Soms zijn deze ingrepen 
echter alleen te verwachten ten tijde van de zandwin
ning.

Daarnaast zijn operationele effecten in de vorm van 
geluids- en stofoverlast (klimaat en lucht als bescher
mend goed) te verwachten in relatie tot de bewoners. 
Deze effecten kunnen in de natuur grensoverschrijdend 
zijn. Of ze de aanzienlijkheidsdrempel overschrijden kan 
op het niveau van de ruimtelijke ordening, kan niet 
geheel worden voorspeld; ze zijn in grote mate afhanke
lijk van de wijze van ontginnen en de afstand tot de 
emissiebron.

in Balderhaar/Striepe 
(koepelgemeente Uelsen) 
op de grens met Klooster
haar/ Gemeente Harden
berg (provincie Overijssel)

Prioritair gebied 
Grondstoffenwinning 
nr. 141

Met betrekking tot de risico's die voortvloeien uit de 
mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten - in het
bijzonder op water als beschermde hulpbron - moet
worden opgemerkt dat een concrete beoordeling van 
mogelijke schade en van maatregelen om deze negatie
ve milieueffecten op RROP-niveau te voorkomen, te 
verminderen en te compenseren, niet mogelijk is zonder 
een concreet ontginningsconcept. De hierboven ge
noemde belangen moeten worden onderzocht op het 
niveau van plannings- en goedkeuringsprocedures op 
basis van een concreet ontginningsconcept als er een 
aanvraag voor ontginning wordt ingediend. De naburige 
Nederlandse ingezetenen moeten in een vroeg stadium 
worden gehoord.

Prioritaire gebie- 
den/gereser-veerde 
gebieden met be
trekking tot weg- en 
spoorvervoer

grensoverschrijdende 
wegverbindingen in de 
gebieden Schoonebeek, 
Coevorden, Venebrugge, 
Mander, Ootmarsum, 
Noord Deurningen en De 
Lutte

De bepalingen betreffen alleen de bestaande grensover
schrijdende vervoersverbindingen (langeafstandswegen, 
regionale spoorwegen en langeafstandstreinen) en 
dienen om de bestaande situatie veilig te stellen. Door 
deze bepalingen worden geen nieuwe grensoverschrij
dende emissies in gang gezet of bevorderd.

grensoverschrijdende 
spoorverbindingen in de 
gebieden Coevorden en 
De Lutte

Ten slotte zijn in het milieurapport de grensoverschrijdende effecten van het ontwerp-RROP op 
de in Nederland aangewezen Natura-2000 gebieden onderzocht. De flora-fauna-
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habitatgebieden (Natura-2000 gebieden) en vogelreservaten die overeenkomstig de Habitat- 
richtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) en de EU-Vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG) zijn aangewezen, 
vormen het Europese systeem van beschermde gebieden Natura-2000, dat tot doel heeft de in 
de bijlagen bij bovengenoemde richtlijnen aangewezen soorten en habitattypen te bescher
men, in stand te houden en te ontwikkelen.

In het plangebied zelf. Grafschaft Bentheim, zijn tien Natura-2000 gebieden en twee vogelre
servaten aangewezen om het Europese natuurerfgoed te beschermen. Buiten het plangebied 
zijn er vier Natura-2000 gebieden in de provincie Overijssel en één Natura-2000 gebied in de 
provincie Drenthe, in de directe nabijheid van het plangebied. Deze Natura-2000 gebieden 
worden opgenomen in de Natura-2000 compatibiliteitsbeoordeling vanwege de mogelijkheid 
dat zij ook kunnen worden beïnvloed door de bepalingen van het RROP vanwege hun onmid
dellijke nabijheid tot het planningsgebied.

Volgens § 34, lid 1 BNatSchG (Duitse federale natuurbeschermingswet) omvat de Natura-2000 
compatibiliteitsbeoordeling de taak om na te gaan in hoeverre een Natura-2000 gebied (alleen 
of in combinatie met andere plannen of projecten) in zijn onderdelen die relevant zijn voor de 
instandhoudingsdoelstellingen of het beschermingsdoel, aanzienlijk kan worden beïnvloed door 
het plan. De volgende afbeelding geeft een overzicht van alle Natura-2000 gebieden die rele
vant zijn voor de beoordeling.
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Het onderzoeksgebied is het betreffende Natura-2000 gebied. Op basis hiervan worden de gra
fische weergaven/bepalingen met betrekking tot het Natura-2000 gebied onderzocht. Er wordt 
onderzocht of de beschermings- en instandhoudingsdoelstellingen van de afzonderlijke gebie
den of het Natura-2000 netwerk door de weergaven/bepalingen kunnen worden aangetast 
(Natura-2000 vooronderzoek). Als dit mogelijk is, wordt een aan de schaal aangepaste Natura- 
2000 compatibiliteitstest uitgevoerd. De beschermings-en instandhoudingsdoelstellingen zijn 
ontleend aan de standaard factsheets en, indien beschikbaar, aan de verordeningen betreffen
de beschermde gebieden; verdergaande actieplannen zijn nog niet beschikbaar.

Voor elk van de vijf Natura-2000 gebieden zijn het gebied en de aangrenzende weergaven van 
het RROP in één illustratie weergegeven. Voor alle weergaven wordt vooraf gecontroleerd of 
door het RROP significante effecten op het betreffende Natura 2000 gebied voorbereid worden 
of dat deze kunnen worden uitgesloten (gebruikte afkortingen): VBG: vogelbeschermingsge- 
bied, Natura-2000: flora-fauna-habitatgebied, GG = gereserveerd gebied, PG = prioritair ge
bied).

Natura-2000 beoordeling van het vogelbeschermingsgebied Bargerveen
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Gebiedsbeschrijving volgens standaard factsheet
2.083 haGebied:
Het gebied ligt in het zuidoosten van de provincie Drenthe, dichtbij de grens met Duits
land, en omvat moeras- en watergebieden. Het is een van de laatst overgebleven natuur
lijke moerassen in Nederland. Het grootste deel van het gebied is afgeturfd, maar er zijn 
nog steeds intacte resten. Er worden maatregelen genomen om de natuurlijke staat te 
herstellen.

Korte beschrijving:

Zeer belangrijk gebied voor broedvogels, zoals Lanuis collurio en Luscinia svecica. Een van 
de vijf belangrijkste broedgebieden in Nederland: Red-baked Shrike Lanius collurio. Be
langrijk als leefgebied voor libellen. Goede voorwaarden voor het herstel van moerasge
bieden. Het is het grootste van slechts twee gebieden in Nederland waar natuurlijke 
moerasgroei plaatsvindt.

Waarde om te 
beschermen:

Ernstige bedreigingen door veranderingen in de samenstelling en de ontwikkeling van 
soorten, droogte en verminderde neerslag, grondwateronttrekking en stikstofdepositie.

Gevaren:

Relevante soorten en habitattypen
6230, 7110, 7120Habitattypes:
Anser fabalis, Asio flammeus, Caprimulgus europaeus. Circus cyaneus, Cygnus columbi- 
anus bewickii, Gallinago gallinago, Lanius collurio, Luscinia svecica, Podiceps nigricollis, 
Porzana porzana, Saxicola rubetra, Saxicola torquata.

Avifauna:

Voorlopig onderzoek (is schade mogelijk?)
De binnen het plangebied bepaalde PG en GG hebben op grond van de afstand van 2 km 
tot het VBG geen aanzienlijke invloed op de beschermings- en instandhoudingsdoelstel- 
lingen.

Analyse:

Aanzienlijke schade aan het VBG kan worden uitgesloten.Resultaat:
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Natura-2000 beoordeling van het Natura-2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek

Natura-2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek / Provincie Overijssel / NL Nr. NL 9801-064
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Gebiedsbeschrijving volgens standaard factsheet
1.225 haGebied:
Het gebied omvat uitgestrekte bossen, bronnen met kleine vijvers, beekjes en waterval- 
len, kleine heuvels, heide en weiland.

Korte beschrijving:

Een van de drie belangrijkste gebieden voor het habitattype Alkalisch laagveen (7230), 
subcategorie Caricion davallianae. Een van de vijf belangrijkste gebieden voor het habi
tattype Vochtige alluviale bossen (91E0), subcategorie Alno-Padion. Een van de vijf be
langrijkste paaigronden voor de soort Lampetra planeri in Nederland. Belangrijk gebied 
voor de soort Lucanus cervus.

Waarde om te 
beschermen:

Ernstige bedreigingen door veranderingen in het hydrologische regime en de functies, 
grondwaterverontreiniging door land- en bosbouw en bemesting.

Gevaren:

Relevante soorten en habitattypen
4010, 4030, 5130, 6230, 6410, 7140, 7150, 7230, 9120, 9160. 9190, 91D0, 91E0Habitattypes:
Lucanus cervusOngewervelde

dieren:
Triturus cristatusAmfibieën:
Cobitis taenia, Lampetra planeriVis:
Luronium natansPlantensoorten:

Voorlopig onderzoek (Is schade mogelijk?)
Het Natura-2000 gebied grenst direct aan het plangebied. De binnen het plangebied 
bepalingen PG Natuur en Landschap, GG Natuur en Landschap, PG Drinkwaterproductie, 
PG Landschapsrecreatie en GG Landbouw hebben geen invloed op het Natura-2000 ge
bied in zijn beschermings- en instandhoudingsdoelstellingen.

Analyse:

Significante waardevermindering van het Natura-2000 gebied kunnen worden uitgeslo
ten.

Resultaat:
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Natura-2000 onderzoek van het Natura-2000 gebied Bergvennen en Brecklenkamose Veld

Gebiedsbeschrijving volgens standaard factsheet
133 haGebied:
Het deelgebied Bergvennen is een heidegebied op dekzandruggen, waarin zich verschil
lende grote moerassen met een zwakke bufferzone bevinden. Langs de moerassen liggen 
smalle stroken met overgangen van natte naar droge heide. Langs een moerasgebied zijn 
er zones met moerasstruiken. De deelregio Brecklenkampse Veld ligt ten noorden van de 
deelregio Bergvennen en is een heuvelachtig landschap met dekzandruggen. Er zijn ook 
vochtige eiken- en berkenbossen. Op de flanken van de bergkammen ligt heidegras en 
blauwgras.

Korte beschrijving:

Het gebied bevat het best bewaarde habitattype 3110 in Nederland. In het gebied komt 
Triturus cristatus voor.

Waarde om te 
beschermen:

Ernstig gevaar door grondwateronttrekking en stikstofinbreng.Gevaren:
Relevante soorten en habitattypen

2320, 3110, 3130, 4010, 4030, 5130, 6230, 6410, 7150, 7230, 91D0Habitattypes:
triturus cristatusAmfibieën:

Voorlopig onderzoek (Is schade mogelijk?)
Het Natura-2000 gebied grenst direct aan het plangebied. Het binnen het plangebied 
vastgelegde GG Natuur en Landschap, GG Landschapsrecreatie en GG Landbouw hebben 
geen invloed op het Natura-2000 gebied in zijn beschermings- en instandhoudingsdoel- 
stellingen.

Analyse:

Significante waardevermindering van het Natura-2000 gebied kan worden uitgesloten.Resultaat:
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Natura-2000 beoordeling van het Natura-2000 gebied en het Vogelreservaat Engbertsdijksvenen

Natura-2000 Gebied Engbertsdijksvenen / Provincie Overijssel / NL Nr. NL 1000-004

VBG Engbertsdijksvenen / Provincie Overijssel / NL Nr. NL 3009-010
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Gebiedsbeschrijving volgens standaard factsheet
1.005 haGebied:
Het gebied is een overblijfsel van een vroeger zeer uitgestrekt moeras, dat nu bijna volle
dig is afgeturfd. Het gebied omvat ook een restant van een hoogveen. Om het gebied te 
beschermen tegen uitdroging is het door middel van dammen hydrologisch geïsoleerd 
van de omgeving. Buiten de intacte kern van het hoogveen bestaat het gebied uit natte 
heide, dat ook drogere delen bevat. Aan de rand van het gebied zijn enkele kleinere ber
kenbosstructuren te vinden.

Korte beschrijving:

Duizenden jaren oude intacte en actieve hoogveenkern in het noordwesten van het ge
bied met een omvang van 12 ha inclusief de hoogveenvegetatie en -fauna. Het gebied 
Engbertdijksvenen is de belangrijkste rustplaats voor trekkende watervogels in de regio 
Twente.

Waarde om te 
beschermen:

Ernstige gevaren als gevolg van antropogene veranderingen in de hydraulische omstan- 
digheden en de stikstofneerslag.

Gevaren:

Relevante soorten en habitattypen
2320, 4010, 7110, 7120, H91D0Habitattypes:
Podiceps nigricollis, Anser serrirostris, Grus grusAvifauna:

Voorlopig onderzoek (is schade mogelijk?)
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Het binnen het plangebied vastgelegde GG Landbouw en GG Landschapsrecreatie liggen 
binnen het ruimtelijke invloedsgebied van het Natura-2000/VBS-gebied. Geen van de 
bepalingen brengt schade toe aan de beschermings- en instandhoudingsdoelstellingen 
van het Natura-2000/VBS-gebied.

Analyse:

Significante schade aan het Natura-2000/VBS-gebied kan worden uitgesloten.Resultaat:

Natura-2000 beoordeling van het Natura-2000 gebied Dinkelland

Pagina 12 van 13



Gebiedsbeschrijving volgens standaard factsheet
532 haGebied:
Het Dinkellandgebied bestaat uit het rivierdal de Dinkel met een aantal zijrivieren (waar
onder het oostelijk deel van de beekloop van de Snoeijinksbeek), drie gevarieerde heide
velden langs de Puntbeek en de Rammelbeek, dit zijn Punthuizen, Stroothuizen en het 
Beuninger Achterveld. De Dinkel is een kleine laaglandrivier. De boven de aftakking van 
het Omleidingskanaal stromende Dinkel, heeft een relatief natuurlijke hydrodynamiek. 
Onder de aftakking is de hydrodynamica sterk gereguleerd. Qua landschap is het gebied 
een goed bewaard gebleven riviervallei, die wordt gekenmerkt door hoogteverschillen, 
muurhagen, bosgebieden, maar ook door natte en arme graslanden en heidevelden. De 
afgelegen delen bij Punthuizen bestaan uit natte en droge heidevelden, maar ook uit 
schrale heide (nardus grasland) en kalk-blauwgrasland met afwisselend bosgebied.

Korte beschrijving:

Het gebied is een van de vijf belangrijkste plaatsen van het habitattype Grasland met 
Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (6410). Het gebied is een van de 
vijf belangrijkste paaigebieden van de soort Cottus gobio (in beken) in Nederland. Het 
gebied is erg belangrijk voor de soort Cottus gobio.

Waarde om te 
beschermen:

Ernstig gevaar als gevolg van veranderingen in het hydrologische regime en de functies, 
veranderingen in overstroming en opstuwing, inbreng van stikstof, bemesting, verwijde
ring van sedimenten, baggerwerkzaamheden en antropogene vermindering van de habi- 
tatverbindingen, versnippering van de habitats.

Gevaren:

Relevante soorten en habitattypen
3160, 3260, 4010, 4030, 5130, 6120, 6230, 6410, 7140, 7150, 7230, 9120, 9160, 9190, 
91D0, 91E0

Habitattypes:

Cottus gobio, Lampetra planeri, Rhodeus amarusVis:
Voorlopig onderzoek (is schade mogelijk?)

Delen van het Natura-2000 gebied liggen direct aan de grens van het plangebied (gren
zend aan Achterberg en Bardel). De PG Verbetering van de landschapsstructuur en het 
natuurlijk evenwicht, GG Landbouw en GG Landschapsrecreatie binnen het plangebied in 
deze gebieden doen geen afbreuk aan het Natura-2000 gebied in zijn beschermings- en 
instandhoudingsdoelstellingen.

Analyse:

Significante schade aan het Natura-2000 gebied kan worden uitgesloten.Resultaat:

Volgende stappen

Na evaluatie van de opmerkingen uit de inmiddels begonnen inspraakprocedure, de openbare 
inzage en de politieke discussie is het de bedoeling om in een discussiebijeenkomst overeen
stemming te bereiken over nog niet opgehelderde zaken met betrekking tot het RROP-ontwerp 
om daarmee de basis te leggen voor de opstelling van het definitieve ontwerp.

Het is de bedoeling dat de herziene ontwerpversie begin 2021 politiek wordt goedgekeurd door 
de Kreistag van het Landkreis. De definitieve goedkeuring en daaropvolgende inwerkingtreding 
van het nieuwe RROP wordt medio 2021 verwacht.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

Met vriendelijke groet.
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