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Nieuwsbrief Natura 2000
De Sallandse Heuvelrug – de Zunasche Heide
Voor u ligt de derde editie van de nieuwsbrief

Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Zunasche Heide. Sinds de vorige nieuwsbrief

Op 17 april 2018 hebben de Gedeputeerde Staten van Overijssel
het ontwerp PIP Sallandse Heuvelrug inclusief de bijbehorende
stukken vastgesteld. De bijbehorende stukken betreffen de
inrichtingsplannen voor Zunasche Heide en Helhuizen, de
milieueffectrapportage inclusief Nota van Antwoord op de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de overige bijlagen.
Deze stukken liggen ter inzage van 5 juni tot en met 16 juli
2018 en zijn te vinden op www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug
of www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.9923.
ipSallHeuvelrug-on01.

is er weer een hoop gebeurd. We informeren
u in deze nieuwsbrief over de ontwikkelingen
op het gebied van landschap, verkeer en
water en over de komende terinzagelegging
van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan
(PIP) Sallandse Heuvelrug en de bijbehorende
stukken.

Natura 2000
Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo
bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als Natura
2000-gebied. Dankzij Natura 2000 kunnen wij de
komende jaren samen werken aan het herstel van
kwetsbare natuur én het realiseren van nieuwe
kansen voor de economie. Dat is geen luxe, maar
pure noodzaak. Bewoners, belangenorganisaties
en overheid hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het
leefgebied van dieren en planten te verbeteren,
voor nu en in de toekomst. Met maatwerk
maken we de natuur weerbaar tegen invloeden
van buiten, waardoor weer nieuwe economische
kansen ontstaan.
Meer informatie hierover vindt u op:
www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug

Tevens zijn inkijkexemplaren beschikbaar op de gemeentehuizen
van Hellendoorn, Wierden en Rijssen Holten en het provinciehuis
in Zwolle. Tijdens de terinzagelegging 5 juni tot en met 16 juli
2018 is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te
dienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van
‘Sallandse Heuvelrug, nummer 3879970’. Het is ook mogelijk
om schriftelijk uw reactie in te dienen bij:
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel
T.a.v. mevr. Annemieke Delnaay
O.v.v. Sallandse Heuvelrug, nummer 3879970
Postbus 10078, 8000 GB Zwolle
Let op! Zienswijzen moeten in de periode van terinzagelegging
worden ingediend. Zienswijzen die buiten deze periode worden
aangeleverd, worden niet behandeld. Voor vragen over de
procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met mevrouw Annemieke Delnaay
(a.delnaay@overijssel.nl, 038 499 74 55).

Landschapsatelier
Op 21 maart hebben circa 20 omwonenden deelgenomen aan het
landschapsatelier voor de Zunasche Heide. Tijdens de bijeenkomst
is gezamenlijk nagedacht over de toekomstige landschaps- en
groenstructuren in en om de Zunasche Heide. Samen met de
landschapsarchitecten is bekeken wat gewaardeerd wordt in het
huidige landschap en welke zorgen en wensen er zijn voor de
toekomstige inrichting. In de daaropvolgende schetssessies zijn
ideeën op de kaart getekend om in de toekomstige inrichting van
het gebied op bepaalde plaatsen groenstructuren aan te planten of
te versterken. In deze sessie zijn veel bruikbare ideeën aangedragen.
Een deel van de zorgen kan met deze ideeën worden verzacht of
weggenomen. Dat neemt uiteraard niet weg dat het landschap
verandert, met name in het deel tussen de Blokkendijk en de
Ligtenbergerweg.

begin 2019. De landschapsschets ligt niet ter inzage bij de formele
stukken. Het provinciaal inpassingsplan dient om de plannen
juridisch mogelijk te maken en is niet tot op het detailniveau van
het ontwerp uitgewerkt. De landschapsschets kan gezien worden
als een nadere uitwerking van de plannen, waar we vooruitlopend
op het ontwerp in een vroeg stadium mee gestart zijn.
De landschapsschets inzien
Tijdens de verlengde inloopbijeenkomsten op woensdag 30 mei
en woensdag 13 juni kunt u de landschapsschets inzien en met
uw vragen terecht bij het projectteam. Zie voor meer informatie
over de bijeenkomsten het kopje ‘inloopbijeenkomsten’ verderop
in deze nieuwsbrief.

Landschapsschets
Op basis van de ideeën hebben wij een landschapsschets voor de
Zunasche Heide opgesteld. In deze landschapsschets hebben wij
zo veel mogelijk ideeën verwerkt. Enkele ideeën hebben wij echter
niet kunnen opnemen omdat deze niet verenigbaar zijn met de
natuurdoelstelling voor het gebied.
De landschapsschets vormt vervolgens het uitgangspunt voor de
uitwerking van de onderdelen groen en landschap in het ontwerp.
Het ontwerp stellen wij op in de zogenoemde ‘uitvoeringsfase’.
In deze fase worden de plannen zoals die in het inrichtingsplan
staan nader uitgewerkt. Deze fase start na de ter inzagelegging van
het provinciaal inpassingsplan komende zomer en loopt door tot

Verkeer
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief werkt de gemeente
Hellendoorn samen met het projectteam aan een veiligere
Ligtenbergerweg. Dit is zowel vanuit de buurt als de natuurdoelstelling
gewenst om de leefbaarheid te verbeteren en wildaanrijdingen te
verminderen. In de afgelopen periode zijn enkele inrichtingsvarianten
en maatregelen onderzocht.
Daarnaast zijn er verkeerstellingen geweest om een indruk te krijgen
van het aantal verkeersbewegingen in het gebied en de spreiding over
de dag. Dit heeft geleid tot een pakket aan mogelijke maatregelen.
Deze maatregelen bespreken wij rond begin juni met de direct
aanwonenden en diegenen die zich bij eerdere bijeenkomsten als
belanghebbenden hebben aangemeld. Uiteindelijk neemt het college
van Burgemeester en Wethouders een besluit over deze maatregelen.
Dit besluit volgt naar verwachting in de zomer van 2018.
Tijdens de verlengde inloopbijeenkomsten op woensdag 30 mei
en woensdag 13 juni kunt u de beoogde maatregelen inzien en
met uw vragen terecht bij het projectteam. Zie voor meer informatie
over de bijeenkomsten het kopje ‘inloopbijeenkomsten’ verderop in
deze nieuwsbrief.
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Water
Met enkele omwonenden en grondeigenaren zijn we sinds de
start van het project in overleg over de mogelijke effecten van
de natuurinrichting op grond- en oppervlaktewater. Samen
met de omwonenden wordt een plan opgesteld om mogelijke
effecten te ondervangen. Dit is een lopend proces. Heeft u ook
aandachtspunten of vragen over dit onderwerp? Neem dan
contact op met omgevingsmanager Jeroen Lamfers
(jeroen.lamfers@tauw.com, 06 113 97 811).

Excursie Zunasche Heide
Op dinsdagavond 15 mei vond een excursie
plaats in de Zunasche Heide. Circa 20
bewoners en andere belangstellenden
zijn door de boswachters Ine Nijveld en
Ton Klomphaar rondgeleid door het reeds
als natuurgebied ingerichte deel van de
Zunasche Heide. Naast uitleg over het
beheer en de uitgevoerde werkzaamheden
hebben Ine en Ton hebben onder meer
laten zien dat sommige bijzondere
soorten het gebied nu al weten te vinden,
waaronder orchideeën, koekoeksbloemen
en moeraskartelblad.

Inloopbijeenkomsten Buurthuis ‘t Hexel
Op woensdag 30 mei en woensdag 13 juni organiseren wij twee
verlengde inloopbijeenkomsten in Buurthuis ’t Hexel (Hexelerweg
32 in Nijverdal). U bent welkom van 15.00u tot 21.00u. Tijdens
deze inloopbijeenkomst kunt u het Provinciaal Inpassingsplan en de
bijbehorende stukken inzien en geven we antwoord op uw vragen.
Naast vragen over de maatregelen en stukken kunt u tevens vragen
stellen over de procedure en het indienen van een zienswijze.
Ook is het mogelijk om de landschapsschets en de beoogde
verkeersmaatregelen te bekijken. Het projectteam beantwoordt
graag uw vragen.

Beëindiging reguliere inloopmiddagen
Vanaf januari hebben we op reguliere basis inloopmiddagen
gehouden in Buurthuis ‘t Hexel aan de Hexelerweg. Deze
middagen zijn, zeker in het begin, goed bezocht. De afgelopen
inloopmiddagen is de opkomst echter laag. Daarom stoppen wij
na 13 juni met de vaste inloopmiddagen. Dit betekent niet dat u
vanaf dat moment niet meer met uw vragen bij ons terecht kan.
Als behoefte is aan een persoonlijk gesprek, dan maken
we daarvoor graag een afspraak met u om uw vragen te
beantwoorden. Neem hiervoor contact op
met omgevingsmanager Jeroen Lamfers
(jeroen.lamfers@tauw.com, 06 113 97 811).

Blijf op de hoogte
In 2018 blijven we nieuwsbrieven verspreiden
over de ontwikkelingen op de Sallandse Heuvelrug.
U kunt zich kosteloos abonneren op de nieuwsbrief
via www.sallandseheuvelrug.nl. Ontvangt u de
nieuwsbrieven al digitaal? Dan ontvangt u automatisch
alle nieuwsbrieven en hoeft u zich niet opnieuw aan te
melden.
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Vorige nieuwsbrieven over de Sallandse Heuvelrug
bekijken kan op www.sallandseheuvelrug.nl.
Ook op de website van de provincie Overijssel
staat meer informatie over de Sallandse
Heuvelrug en Natura 2000. Ga hiervoor naar
www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug of
www.overijssel.nl/natura2000.

Colofon
Meer informatie vindt u op
www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug
www.sallandseheuvelrug.nl
Omgevingsmanager
Jeroen Lamfers
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