Jaarverslag van de Stichting Natuur- en Milieuplatform
Steenwijkerland (NMPS) over 2017
Algemeen:
De platformleden kwamen afgelopen jaar twee keer bij elkaar voor overleg en vergaderingen.
Het overige ging via de mail of per telefoon.
Wederom spraken we de intentie uit om toch maar door te gaan, ondanks de krappe bezetting
van het platform.
Het is in onze optiek , noodzakelijk voortdurend ruimtelijke plannen van gemeente, provincie
maar ook landelijk plannen, kritisch te bekijken. Dat blijkt maar weer eens ,denk alleen maar
eens aan gasboringen in onze omgeving en de uitbreiding van vliegveld Lelystad.
Opvolging 2016:
A: zie jaarverslag 2016
Pikbroeken:
De E.H.S compensatie voor het in 2013 aangelegde fietspad (Vloddervaart).
De toegezegde verbeteringen hielden niet lang stand.
Ook een prachtig mooi Dotterbloem hooilandje is hier bijna onherstelbaar vernietigd.
Pachters die hun werk niet goed doen en de controle en handhaving is hierbij ronduit slecht
We houden vol, dit wordt een speerpunt van ons.
B: zie jaarverslag 2016
Ganzenjacht:
Vogelbescherming Nederland was ook in 2017 nog met de Provincie Overijssel verwikkeld
in een procedure omtrent het jaarrond afschieten van ganzen in en om de N2000 gebieden.
De Raad van State heeft in augustus uitspraak gedaan in de juridische procedure die
Vogelbescherming had aangespannen tegen de besluiten van Provincie Overijssel inzake
afschot van ganzen in en nabij de Vogelrichtlijn gebieden. In de uitspraak vernietigde de Raad
van State de besluiten waarmee Provincie Overijssel toestemming verleende voor het afschot
van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in en nabij verschillende natuurgebieden in
Overijssel. De Provincie moest hierdoor een nieuwe beslissing nemen op ons bezwaar. Vorige
maand heeft de provincie deze nieuwe beslissing genomen. Dit heeft invloed op wat er nu wel
en niet is toegestaan aan afschot van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in en rondom
de Wieden en Weerribben. In het kort hieronder wat er in deze N2000 gebieden nu
momenteel geldt:
Voor de Weerribben: Geen afschot toegestaan in het gebied en binnen een straal van 500
meter buiten het gebied. Afschot toegestaan conform voorwaarden in de FF ontheffing.
Voor de Wieden: Geen afschot toegestaan in het gebied en binnen een straal van 500 meter
buiten het gebied. Afschot niet toegestaan binnen een afstand van 250 meter van in het gebied
aanwezige kleine en wilde zwanen. Dit geldt ook wanneer buiten de begrenzing wordt
geschoten, maar de afstand tot een zich binnen het gebied bevindende kleine of wilde zwaan
minder dan 250 meter bedraagt. Afschot toegestaan conform voorwaarden in de FF
ontheffing.

C: zie jaarverslag 2016
P.A.S.:
De eerste informatie avonden in 2017 zijn geweest, veel kritiek wordt er niet gegeven.
Helaas ,zo het nu laat aanzien gaat het met de bijbehorende maatregelen nog wel even duren.
Zelfs in de N2000 gebieden gaan de procedures lang duren .
Wij vinden nog steeds dat de grootste winst buiten de N2000 behaald kan worden.

D:
Beheerplan Wieden Weerribben:
Het beheerplan is 29 mei 2017 definitief vastgesteld door de gedeputeerde staten van de
provincie.
Na aanleiding van onze zienswijze is niets veranderd.
Nieuw in 2017:
Omgevingsvisie Steenwijkerland:
Het leek er dan toch eindelijk van te komen in 2017, de gemeente Steenwijkerland begon

voortvarend.
De Omgevingsvisie is een belangrijk document. Het is de kapstok voor beleid, programma’s en
projecten rondom ruimtelijke ontwikkelingen en álles wat daarmee samenhangt.
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen hieraan getoetst worden.
Er werden drie thema’s ingedeeld te weten: het landelijk gebied, onze karakteristieke kernen én
vestingstad Steenwijk.

Wij focusten ons op het thema landelijkgebied, wat wij al verwachten werd bewaarheid. Al
met al een vrijblijvende visie waarin natuur en milieu zeker niet de door ons gewenste
prominente rol krijgen.
Concept Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland:
Na bijna 20 jaar komt de gemeente dan toch eindelijk met een concept omgevingsplan voor het hele
buitengebied.
Wij vinden het voorlopig een niet al te best plan en schreven een uitgebreide zienswijze.
Waar een ieder dacht dat dit plan in procedure zou worden gebracht kwamen we wederom
bedrogen uit.
Aan het eind van jaar besluit de gemeente op advies van de commissie M.E.R. om nog een
tussenstap in te lassen . Weer vertraging dus .

Gas exploitatie in de gemeente:
Mijnbouwlocatie Eesveen:
Het Canadese bedrijf Vermilion exploiteert al jaren een gaswinning locatie aan de
Wulpen(Eesveen)
Dit jaar is er wederom geboord om een nieuw gasveldje aan te boren.
Aan het eind van het jaar wordt verlengen van de vergunning om dit gas te winnen
aangevraagd.
Wij vinden om meerdere redenen dat het tijdperk fossiele brandstof inmiddels voorbij is.
Procedures/zienswijzen: 2017
1. Een uitgebreid commentaar op de Omgevingsvisie Steenwijkerland.
2. Een gemotiveerde zienswijze op het Concept Omgevingsplan Buitengebied
Steenwijkerland
3. Een zienswijze tegen nog meer gas exploitatie vanuit de mijnbouwlocatie De Wulpen
Ministerie van Economische Zaken .

Verdere activiteiten :
31.01.2017 Informatie inloopbijeenkomst Omgevingsvisie, Dalzicht
01.02.2017 jaar- en financiële verslagen verstuurd
08.02.2017 Bijeenkomst ,,Van observatie naar trend ,,Nijverdal (zie bijlage)
05.04.2017 Overleg N2000 opgaven met SBB en VBN , Kalenberg
11.05.2017 Informatie ochtend Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland, Gem. Huis
20.07.2017 Locatiebezoek Vermilion ,, De Wulpen Eesveen,,
05.10.2017 Kick off van de G 1000 ,brede school Steenwijk

Verder:
Twee leden van het platform zijn actief in de G1000 .
Voor overstekende vogels bij Wet. Oost eindelijk goed nieuws ,de borden zijn geplaatst en het
bermbeheer wordt aangepast.

Anneke de Vries houdt onze website bij:

www.nmps.nl

Leden van het platform zijn:
Ger de Haan (penningmeester), gerdehaan1@gmail.com
Henk Plat (voorzitter), henk.plat@planet.nl
Anneke de Vries(secretaris), Oudeweg 39, anneke.dvrs@gmail.com
Oldemarkt, 31 januari 2018
Henk Plat

Bijlage:
Uitnodiging door Natuur en Milieu Overijssel.
De afgelopen jaren heeft gedeputeerde Hester Maij namens de provincie Overijssel met
vertegenwoordigers van de groene organisaties in Overijssel gesprekken gevoerd over de
informatie die lokale organisaties verzamelen. Gezamenlijk hebben ze geconcludeerd dat deze
informatie onvoldoende is ontsloten. Op deze avond willen we u graag meenemen in de
wereld van flora en fauna data en hierover in gesprek gaan met u.

