
Stand van zaken ontwerp-PIP: 
inzagetermijn verlopen

Op 17 april 2018 hebben de Gedeputeerde Staten van Overijssel 

het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Sallandse Heuvelrug 

inclusief de bijbehorende stukken vastgesteld. De bijbehorende 

stukken zijn:

• de inrichtingsplannen voor Zunasche Heide en Helhuizen;

•  het plan-MER inclusief Nota van Antwoord op de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD); 

• de overige bijlagen.

Deze stukken lagen tot en met 16 juli 2018 ter inzage. In die 

periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Tijdens 

de periode van terinzagelegging zijn in totaal dertien zienswijzen 

ontvangen. Deze worden komende periode beantwoord in 

een Nota van Antwoord. Waar nodig worden aanpassingen 

doorgevoerd in het PIP en eventueel in de inrichtingsplannen  

en het MER. Iedere indiener van een zienswijze ontvangt de 

Nota van Antwoord na vaststelling door Provinciale Staten.  

Naar verwachting vindt dit eind 2018 plaats.

Voor u ligt de derde editie van de nieuwsbrief 

Zunasche Heide. We informeren u in deze 

nieuwsbrief graag over: 

•  de voortgang van de PIP-procedure  

en de landschapsschets;

•  het advies dat de commissie m.e.r. uitbracht 

over het milieueffectrapport (MER); 

•  hoe het proces er na de zomer uitziet. 

Daarnaast stellen wij graag het nieuwe  

projectteam aan u voor. 

Nieuwsbrief Natura 2000
De Sallandse Heuvelrug – de Zunasche Heide

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
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De commissie m.e.r. heeft als onafhankelijk  

instituut gereageerd op het milieueffectrapport  

dat samen met het ontwerp-PIP ter inzage ligt. 

Volgens de commissie m.e.r. beschrijft het rapport de milieu-  

effecten goed en geeft daarmee voldoende informatie voor een 

besluit over het inpassingsplan. Zij geeft aan dat de maatregelen 

bijdragen aan betere overlevingskansen voor zowel het korhoen als 

voor andere soorten. Echter, de commissie m.e.r. adviseert om de 

zeer positieve effectbeoordeling in het MER voor het korhoen te  

nuanceren. In ieder geval kan worden gesteld dat het leefgebied 

van het korhoen met de voorgenomen maatregelen verbetert.  

Of dat leidt tot een levensvatbare populatie hangt af van het effect 

van de herstelmaatregelen. Na uitvoering van de maatregelen vindt 

daarom monitoring plaats.

Herstel van het heidelandschap

De maatregelen op de Sallandse Heuvelrug zijn niet alleen gericht 

op het korhoen. Zij richten zich op een breed herstel van het heide-

landschap en de plant- en diersoorten die daarbij horen. In het 

MER krijgt dit minder aandacht. Diverse maatregelen in de gebieds-

analyse gaan wel in op doelstellingen om droge en vochtige heide 

uit te breiden of te verbeteren. De maatregelen in de inrichtings-

plannen voor de deelgebieden Helhuizen en Zunasche Heide zijn 

hier ook op gericht. Door de bijdrage aan de uitbreiding van de 

droge en vochtige heide is het effect op Natura 2000 zeer positief. 

De provincie Overijssel is tevreden met het toetsingsadvies.  

De aanbevelingen van de commissie m.e.r. voor de vervolg- 

besluitvorming zullen worden opgevolgd. U leest het advies  

van de commissie op www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug.

 
Het vervolg: van ontwerp naar definitief PIP 

• Na de terinzagelegging van het ontwerp-PIP (inclusief  

plan-MER), wordt een definitief PIP en MER opgesteld. 

• De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord 

en waar nodig samen met het advies van de commissie m.e.r. 

worden waar nodig verwerkt in het PIP en MER.

• Gedeputeerde Staten zullen het PIP vervolgens  

voorleggen ter besluitvorming aan Provinciale Staten.  

Naar verwachting vindt dit eind 2018 plaats.

• Na vaststelling door Provinciale Staten volgt een  

periode van terinzagelegging. 

• Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op  

het ontwerp-PIP kunnen in beroep gaan bij de Raad van State. 

De indieners van een zienswijze ontvangen persoonlijk bericht  

na de besluitvorming van Gedeputeerde Staten en na de 

vaststelling door Provinciale Staten. Overige belanghebbenden 

en belangstellenden houden we op de hoogte via deze 

nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie en de documenten op  

www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug. 

Landschapsschets bewoners

Zoals velen van u weten is het verbeteren van de 

verkeersveiligheid op en rond de Ligterbergerweg 

benoemd als kans om mee te nemen in het project. 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid draagt  

immers bij aan de leefbaarheid, de recreatieve  

mogelijkheden en het verminderen van  

wildaanrijdingen. 

Samen met een groep van bewoners is een landschapsschets 

gemaakt. In deze schets is in grote lijnen te zien hoe het gebied 

ingericht wordt. Tijdens twee inloopbijeenkomsten op 30 mei en 

13 juni konden bewoners en geïnteresseerden de landschapsschets 

inzien en vragen stellen aan het projectteam. Een aantal bewoners 

heeft hun zorg geuit over het open maken van het landschap.  

In overleg met de omgeving zijn enkele details aangepast.

De komende tijd werken we samen met een ingenieursbureau de 

landschapsschets verder uit, in voorbereiding op de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

MER-commissie brengt advies uit



Dit is volgens hydrologische berekeningen van deskundigen niet de 

verwachting. Bij de landinrichting die eerder heeft plaatsgevonden, 

was echter ook aangegeven dat er geen vernatting op zou treden. 

Dit is volgens de betrokken ondernemers wel het geval geweest. 

Het projectteam heeft de wensen en zorgen geïnventariseerd van 

de betrokken ondernemers. Deze wensenlijst wordt momenteel in 

overweging genomen. Afspraak is in elk geval dat de effecten van 

de landinrichting in kaart worden gebracht. Waar mogelijk worden 

maatregelen genomen om deze effecten tegen te gaan en samen 

met de betrokkenen naar een oplossing gezocht. 

Provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen zijn in gesprek 

om deze maatregelen samen te kunnen bekostigen en te (laten) 

realiseren. Dit proces wordt de komende weken voortgezet. Zodra 

er meer duidelijkheid is worden de grondeigenaren hiervan op de 

hoogte gesteld.

Aanpassingen Ligtenbergerweg

Zoals velen van u weten is het verbeteren van de verkeersveiligheid op en rond de Ligterbergerweg 

benoemd als kans om mee te nemen in het project. Het verbeteren van de verkeersveiligheid draagt  

immers bij aan de leefbaarheid, de recreatieve mogelijkheden en het verminderen van wildaanrijdingen. 

Samen met de omgeving is een voorstel gemaakt  

voor het aanpassen van de Ligtenbergerweg. 

De komende tijd werkt de gemeente dit voorstel samen  

met het projectteam verder uit.

Stand van zaken effecten waterhuishouding

Aan de oostrand van de Zunasche Heide zijn verschillende agrarische ondernemers gevestigd, met gronden 

buiten de begrenzing van het Uitwerkingsgebied Natura 2000. Zij maken zich zorgen dat de maatregelen 

vernatting veroorzaken op hun gronden. 

De afgelopen 2 jaar was Tauw namens Staatsbosbeheer 

verantwoordelijk voor de voorbereiding van het project. Nu de 

provinciale procedures in gang zijn gezet en het inrichtingsplan in 

grote lijnen is uitgewerkt, gaan we een volgende fase is. Daarom 

is er een nieuw team aangesteld, dat aan de slag gaat met de 

voorbereiding van de uitvoeringsfase. Het team (op de foto van 

links naar rechts) stelt zich graag aan u voor:

 

Jacob Heitman, projectleider

“Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor realiseren van  

het eindresultaat, binnen de randvoorwaarden als tijd, geld  

en kwaliteit. Daarnaast ben ik het eerste aanspreekpunt.  

Dus mocht u een vraag hebben, welke aard dan ook,  

bel of mail mij gerust. Ik ben bereikbaar via  

ja.heitman@staatsbosbeheer.nl of 06 53 393 472.” 
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Nieuw projectteam

Laura Jonk, projectsecretaris

“In mijn rol als projectsecretaris schakel ik achter de schermen 

mee met Jacob en Jacko en ondersteun ik hen bij allerhande 

zaken. Denk bijvoorbeeld aan project administratie, maar ook 

aan het bewaken van de kwaliteit, informatie management, 

archivering, op tijd opleveren van documenten en het  

inplannen van afspraken met betrokkenen.”

Jacko Nijland, technisch- en contractmanager

“Ik ga aan de slag met de verdere technische uitwerking van 

de plannen. De plannen die nu nog veelal een abstract niveau 

hebben, moeten verder uitgewerkt worden zodat uiteindelijk  

tot op de vierkante meter nauwkeurig is hoe het gebied ingericht 

gaat worden. Dit gebeurt daar waar nodig in overleg met 

(toekomstig) beheerders, grondeigenaren en andere betrokkenen 

in het gebied. Als alles uiteindelijke voldoende detailniveau 

heeft kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd 

en wordt een bestek gemaakt. Het bestek wordt vervolgens 

aanbesteed en daarna kunnen we, als alle seinen op groen 

staan, starten met het uitvoeren van de maatregelen. Kortom, 

ik houd me vooral bezig met de technische en contractuele 

onderdelen van het werk”

De overige contactpersonen veranderen niet. Zo blijft Marieke 

Hurenkamp het aanspreekpunt voor grondzaken en blijven de 

huidige rentmeesters betrokken.
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Blijf op de hoogte
 

Ook de komende maanden houden we u op de  

hoogte met deze nieuwsbrief. Veel informatie is  

ook te vinden op:

•  de site van de provincie Overijssel:  

www.overijssel.nl/heideherstel

•  de site van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug: 

www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug

Heeft u vragen, zorgen of wilt u iets met ons 

bespreken? Neem gerust contact op met  

Jacob Heitman, projectleider Zunasche Heide. 

E-mail:  ja.heitman@staatsbosbeheer.nl

Telefoon: 06 53 393 472 

Voor vragen over grond kunt u contact opnemen  

met Marieke Hurenkamp, projectregisseur Grond.

E-mail:  m.hurenkamp@overijssel.nl

Telefoon: 038 499 73 81

Daarnaast werkt het projectteam op woensdag- 

ochtenden op het beheerkantoor van Staatsbosbeheer 

(Propaanstraat 9, Rijssen). U mag daar ook altijd 

binnenlopen om uw vragen te stellen. 

Wij wensen u een hele fijne zomer! 

Na de zomer: werkzaamheden 
Sallandse Heuvelrug 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de  

provincie Overijssel werken de komende jaren  

ook aan het herstel van het heidelandschap op de 

Sallandse Heuvelrug. Een pakket aan maatregelen 

gaat een impuls geven aan de kwetsbare heide. 

Na de zomer starten de werkzaamheden met het uitbreiden van  

de heide, door bomen te kappen aan de randen van de heide.  

Zo vergroten we het leefgebied van veel soorten en maken we de 

voedselrijke akkers in het buitengebied weer bereikbaar. Daarnaast 

wordt de bestaande heide gemaaid, geplagd en gebrand. Ook 

zullen er een aantal delen bekalkt worden met steenmeel, om zo 

de zuurgraad deels op te heffen. Daarnaast ziet u de schaapskudde 

vaker op de heide lopen. 

Meer informatie vindt u op  

www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel. 


