
Verslag Themabijeenkomst  

Uitvoering Herstelmaatregelen 
 

Op 8 november organiseerde de PAS-Campus de Themabijeenkomst Uitvoering 
herstelmaatregelen. Om de natuurdoelen te kunnen halen, vormen ecologische 

herstelmaatregelen een essentieel en onlosmakelijk onderdeel van de PAS.  

Provincies en uitvoerders van herstelmaatregelen (TBO’s, waterschappen) kwamen bijeen 
om best practices en ervaringen te delen. De grote opkomst en enthousiaste 

workshophouders leidden tot levendige discussies en waardevolle inzichten. In dit verslag 
vindt u een aantal van deze inzichten en opbrengsten. 

 
Als opwarmertje startten we met een filmpje van Van Kooten en De Bie (meer dan 20 jaar 

oud, maar nog steeds actueel!) over het plaggen van heide. 

 

 
 

Een kort rondje door Nederland 
Iedereen wordt gevraagd om op de plek te gaan staan waar hij/zij bezig is met projecten 

binnen de PAS, op een denkbeeldige kaart van Nederland op het podium. Een rondje door 

heel Nederland, van de waddeneilanden tot aan Limburg, leert dat er overal hard wordt 
gewerkt aan de herstelmaatregelen. 

 
Presentatie Het project Smildegerveen en tien tips om mee te geven 

Jannes Boer, Arcadis, vertelt over het Project Smildegerveen. De grootste ambitie in de 
Fochteloërveen is hoogveen terugbrengen, er is nu sprake van veel verdroging. Zeven 

blokken worden van een agrarische functie omgevormd naar natuur. Door de komst van de 

kolencentrale in de Eemshaven kwamen er extra mogelijkheden voor herstelopgaven. 
Hierdoor ontstond er een andere dynamiek. Een aantal spelregels is door de provincie 

Drenthe vastgesteld. Na vele overleggen is er uiteindelijk een plan gekomen waar alle 
betrokkenen zich in konden vinden.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=B8ECM4KhdqA


  

 

Jannes geeft nog een aantal lessen mee uit het project Smildegerveen: 
 Richt een projectgroep in met diverse betrokken partijen. Ook een bestuurlijke 

stuurgroep inrichten kan zeer nuttig zijn.  

 Om weerstand weg te nemen bij bewoners, vrijwilligers en landbouw: richt een 
klankbordgroep in, organiseer bewonersavonden (hier ook wethouders bij betrekken), 

en excursies naar het terrein direct bij de start en heeel veel koffie…  
 Zie voor de overige tips de presentatie. 

 
Filmpje Flochteloerveen 

 

Een korte terugblik op de workshops 
In de workshops is er van gedachten gewisseld over de uitvoering van herstelmaatregelen 

aan de hand van 7 projecten. 
 

1. Het Binnenveld: Grensoverschrijdend werken 

door Marius Bolck (provincie Gelderland) en Laurens Vogelezang 
(provincie Utrecht) 
Provincies Utrecht en Gelderland presenteerden hun ervaringen met 
grensoverschrijdend werken aan PAS in het Binnenveld. 

 
De discussie ging over spanningen en weerstand in de omgeving en hoe daarmee 

te dealen. In het kleine gebied van het Binnenveld blijken al aanzienlijke verschillen 

te zijn tussen de Utrechtse en Gelderse zijde. In Gelderland hebben burgers, 
boeren en Staatsbosbeheer samen een plan uitgewerkt terwijl in Utrecht nog veel 

weerstand is tegen de plannen voor natuur. 
Er was interesse in de technische maatregelen die in het Binnenveld zijn bedacht 

om lokaal met kwelputten het hydrologisch systeem te herstellen.  

Daarnaast ging de discussie over de inzet van onteigening en/of gedoogplicht. 
Provincies pakken dit nog zeer verschillend aan. In sommige provincies wordt dit 

actief opgepakt en worden al voorbereidingen getroffen door inpassingsplannen op 
te stellen. Er zijn ook provincies waar onteigening niet bespreekbaar is. 

 

2. De Peelvenen: Het Waterschap in the lead 
door Albert Vrielink, Waterschap Aa en Maas 
Er zijn veel partijen betrokken bij het gebied. Verschillende opgaven hangen samen 
met elkaar. Verschillende partijen hebben verschillende wensen/agenda’s. Het is 

lastig om de uiteenlopende betrokkenen op de juiste manier, op de juiste schaal en 
op het juiste moment te betrekken. Hoe houden we de partners en bewoners van 

de streek betrokken bij verwerving en inrichting van de Peelvenen? 

 
Tips van de deelnemers, maak gebruik van: 

 Een app-groep in combinatie met Facebook 

 Enquête voor bewoners en recreanten 

 Kinderen betrekken (presentaties op scholen?) 

 Streekexcursies / road shows 

 
3. Punthuizen – Stroothuizen: Lange termijnmaatregelen op korte termijn 

uitvoeren 

door Niels Bronsgeest (Staatsbosbeheer / provincie Overijssel) 
Belangrijk vertrekpunt bij het uitwerkingsproject Natura 2000 voor de deelgebieden 

Punthuizen en Stroothuizen (Twente, provincie Overijssel) is ons plan van aanpak. 
In dat pva staat hoe we binnen de projectperiode de benodigde 

natuurherstelmaatregelen willen bereiken. We merken dat deze benodigde 

http://pas.bij12.nl/sites/default/files/Presentatie%20PAS%20-%20Jannes%20Boer.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=RN2JU5Iq1s8&sns=em


  

maatregelen niet altijd 1 op 1 overeenkomen met de maatregelen zoals die staan 

in de gebiedsanalyse. In ons concept-inrichtingsplan staan maatregelen 
opgenomen die nodig zijn om instandhouding te bereiken, of anders gezegd, geen 

achteruitgang van natuur te bereiken in de eerste PAS periode. Belangrijk punt van 

aandacht is dat enkele van deze maatregelen in de gebiedsanalyse als zogeheten 
‘lange termijnmaatregelen’ staan gekwalificeerd, en die mogelijk naar voren 

gehaald moeten worden. Het gaat dus om het spanningsveld ‘doen wat nodig is’ 
versus ‘doen wat in de gebiedsanalyse staat’. Ook moeten we constateren dat de 

uitstralende effecten van de uitgewerkte maatregelen verder reiken dan louter het 
uitwerkingsgebied. Een brede schil grondeigenaren eromheen krijgt mogelijk te 

maken met vernatting. 

 
Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over vragen als hoe gaan we om met de 

verschillen tussen de maatregelen die in de gebiedsanalyse staan (lange termijn 
maatregelen) en de maatregelen die wij op korte termijn willen uitvoeren? En hoe 

gaan we om met de uitstralende effecten, hoe betrekken we de brede schil van 

grondeigenaren?  
 

4. De Bruuk: Weerstand overwinnen 
door Hans van Altena (provincie Gelderland) 
In de sessie over De Bruuk stond het betrekken van de omwonenden van het 
natuurgebied centraal. Zij krijgen te maken met hogere grondwaterstanden en 

mogelijke overlast of schade aan hun huizen. De strategie is er één van openheid 

en gedegen onderbouwingen. Bewoners kunnen (gezamenlijk) een eigen 
deskundige inhuren om mee te kijken in de keuken van het project. Een werkwijze, 

zo wordt opgemerkt, die steeds gebruikelijker wordt in gebiedsprojecten. In de 
workshop stellen we vast dat het top down karakter van de PAS het gesprek met 

bewoners op voorhand lastig maakt. De aard en de noodzaak van maatregelen 

staat immers niet meer ter discussie. Een deelnemer benadrukt dat eerlijkheid over 
alle mogelijke scenario’s geboden is; dus ook de mogelijkheid dat mensen schade 

gaan ondervinden. Het is aan de betrokken overheden om hen voor te lichten over 
de procedure die dan doorlopen wordt. In Brabant werden daar eerder al goede 

ervaringen mee opgedaan. 

 
5. Landgoederen Oldenzaal: Complexiteit in bodem en bewoners 

door Henk Nijboer (provincie Overijssel) 
Ook in deze workshop is ervaren dat het goed is om ervaringen te delen. Elke 

provincie heeft zijn eigen dynamiek, maar dat neemt niet weg dat je veel van 
elkaars ervaringen kunt leren. Beter goed gejat dan slecht bedacht. De 

MaatWerkAanpak (MAP) bij landgoederen Oldenzaal werd door de deelnemers aan 

de workshop enthousiast ontvangen. Inhoudelijk heb ik meegenomen om 
terughoudend om te gaan met de MER. 

 
6. Ervaringen met de uitvoering van projecten in Zuid Nederland 

door Peter van de Rijdt (Staatsbosbeheer) 
 
Vragen en discussies die tijdens deze workshop aan bod kwamen: 

 Hoe organiseren we de samenwerking tussen provincie als 

verantwoordelijke c.q. subsidieverstrekker en de aanvragende en 
uitvoerende partij? Hebben we vaste contactpersonen en korte lijntjes of is 

de afstand groot en werken we niet/onvoldoende samen? 
We beseffen dat we voor dezelfde doelstelling staan en dat we met begrip 

voor een ieders rol samen beter en prettiger de PAS-maatregelen uit 

kunnen voeren. 



  

 

 Is de huidige subsidiebeschikking wel de juiste en de meest praktische 

vorm van uitvoeren en rapporteren? Hier zijn grote verschillen in het 
beschikken van maatregelen. Deze variëren van jaarlijkse beschikkingen 

met een gedetailleerde verantwoording per maatregel tot meerjarige 

beschikkingen en een verantwoording op hoofdlijnen. 
Zeer zinvol waren de motivaties van aanwezigen om de uitvoerende partij 

meer ruimte te geven door het opstellen van een Plan van Aanpak voor de 
1e beheerperiode en de uitvoering als een programma voor de eerste 

beheerperiode aan te vragen met een jaarlijkse rapportage en het jaarlijks 
uitgeven van voorschotten. 

 

 Als laatste conclusie kan ik aangeven dat de diverse aanwezige 

provincieambtenaren hebben geconcludeerd dat zij veel van andere 
provincies kunnen leren door elkaar te informeren over een ieders aanpak, 

subsidieregeling, verantwoording en rapportages. Uitwisseling en meer 
samenwerking leidt tot betere aanpak en de invulling van de PAS-

processen. 

  
Dus algemene conclusie is: intensiever samenwerken! 

 
7. Zuid Duinen Zandvoort: Hoe communiceer je de techniciteit van de PAS 

naar het brede publiek? 
door Luc Geelen (Waternet) en Jasper van Dalen (provincie Noord-
Holland) 

 
In dit project is er veel weerstand bij directe omwonenden ontstaan over de 

uitvoering van de herstelmaatregelen. Bomen kappen gaat over emotie, dit raakt 
mensen. Daarom is het van belang om stakeholders (in dit geval directe 

buurtbewoners) in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. Door vroeg met 

elkaar in gesprek te gaan kunnen wellicht wensen worden “mee gekoppeld”. Wees 
vooraf duidelijk over de speelruimte die er is om plannen bij te sturen. En een 

laatste bevinding: houd bestuurders aangehaakt, zodat onvermijdelijke klachten 
niet tot vertraging leiden! 

 

 
  



  

Plenaire reflectie op de opgehaalde lessen van deze middag 

Iedereen deelt de lessen die ze vandaag uit concrete projecten hebben geleerd op grote 
flaps aan de wand. Dit aan de hand van de thema’s die in de eerste themabijeenkomst 

over herstelmaatregelen ter sprake zijn gekomen. (Beschikbaarheid van gronden, 

Financiering van maatregelen, Toestemmingsbesluiten en Samenwerking binnen de 
provincie).   

   
Maarten Kool (programmamanager PAS), Johan Osinga (Provincie secretaris Overijssel en 

voorzitter ambtelijke adviescommissie Vitaal Platteland) en Piet Bakker (Staatsbosbeheer) 
reflecteren samen met de deelnemers op de gedeelde lessen.  

 

 
 

 
 

Een aantal reflecties:  
 We moeten juist op zoek gaan naar situaties waar het spannend wordt; dit niet uit de 

weg gaan, maar direct oplossen. Anders blijven we stilstaan en gaan we niet samen 

vooruit 

 Meer kennisdelen tussen provincies, veel goede verhalen gehoord, deel je ervaringen 

 Tijd steken in communicatie is belangrijk! Gehoord: er is alleen geld voor uitvoering. 

Maar juist communicatie is van wezenlijk belang voor de kans van slagen van de 
uitvoering/het project.  

 
  



  

Een quote van een aanwezige:  

“Was een geslaagde bijeenkomst vorige week, veel geleerd en nieuwe contacten 
opgedaan!”  

 

We denken na over hoe een vervolg te geven aan deze bijeenkomst. Heeft u suggesties, 
laat het vooral weten aan pascampus@bij12.nl 

 
 

 
 

 

  

mailto:pascampus@bij12.nl
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