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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied
Springendal & Dal van de Mosbeek
De Staatssecretaris van Economische Zaken
Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:
Artikel 1
Het besluit van 4 juli 2013 (PDN/2013-045; Stcrt. 2013, 24454) tot aanwijzing van
Springendal & Dal van de Mosbeek als Natura 2000-gebied wordt als volgt gewijzigd:
1.
De kaart wordt vervangen door de kaart behorende bij dit besluit;
2.
De nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het besluit van 4 juli 2013 wordt gewijzigd op de in
de nota van toelichting behorende bij dit besluit aangegeven wijze.
Artikel 2
1.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant.
2.
Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking in de Staatscourant.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
w.g. Sharon A.M. Dijksma
d.d. 12 december 2014

Dit wijzigingsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting worden gedurende zes weken ter inzage
gelegd. De exacte periode en locatie worden vermeld in de bekendmaking die wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en in de advertentie die wordt gepubliceerd in gedrukte media en op internet.
Het wijzigingsbesluit kan digitaal worden ingezien via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000.

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar
voren hebben gebracht of die het redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze naar voren te
hebben gebracht, kunnen gedurende zes weken ná de bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
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Mededeling ten behoeve van de kadastrale inschrijving van dit besluit:
primaire besluit ingeschreven onder stuknummer OZ4 63339/187.
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Nota van toelichting behorende bij het besluit tot wijziging van het besluit van 4 juli 2013
[PDN/2013-045], waarmee Springendal & Dal van de Mosbeek is aangewezen
als Natura 2000-gebied

Inleiding
1. Dit besluit behelst enkele grenswijzigingen van het Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de
Mosbeek dat in 4 juli 2013 is aangewezen(PDN/2013-045). Deze wijzigingen zijn noodzakelijk geworden
naar aanleiding van de uitspraak van 29 oktober 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State (verder “de Afdeling”) (zaaknummer 201309478/1/R2) met betrekking tot dit
aanwijzingsbesluit. De grenswijzigingen betreffen in de eerste plaats het gebied ten zuiden van Vasse
(Vasserheide) in de hoek van de Beekzijdeweg en de Lädderken en het landbouwperceel direct ten
oosten daarvan. Ten tweede betreft het de begrenzing rondom de bebouwing van een agrarisch bedrijf
gevestigd aan de Denekamperweg (Vasse). Ten derde gaat het om de uitzondering op de kaart van een
verharde kuilopslag ten zuiden van dit agrarisch bedrijf. Deze wijzigingen worden in de onderstaande
paragrafen 2 tot en met 5 nader uitgewerkt en toegelicht. De nota van toelichting behorende bij
bedoelde aanwijzing wordt aangepast volgens de paragrafen 6-7.

Verkleining deelgebied Vasserheide
2. In het genoemde aanwijzingsbesluit is de grens van het Natura 2000-gebied (deelgebied Vasserheide)
ten zuiden van Vasse gelegd langs de Beekzijdeweg en de Lädderken conform de aanmelding als
Habitatrichtlijngebied (2003). In overweging 11.4 van de aangehaalde uitspraak heeft de Afdeling ten
aanzien van de gronden in de hoek van beide wegen overwogen dat
“niet gebleken is dat deze gronden overeenkomstig de in het bestreden besluit vermelde uitgangspunten
uit ecologische overwegingen zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Uit het aanwijzingsbesluit blijkt
niet dat op deze gronden kwalificerende habitattypen of soorten voorkomen. Het bestreden besluit
vermeldt evenmin dat deze gronden natuurwaarden bevatten die integraal onderdeel uitmaken van het
ecosysteem waartoe één of meer van de tien habitattypen of het leefgebied van één of meer van de vier
soorten waarvoor het gebied is aangewezen, behoren. Ook is niet gebleken dat de bedoelde gronden
noodzakelijk zijn om de betreffende habitattypen en leefgebieden van soorten in stand te houden en te
herstellen. Voor zover de staatssecretaris ter zitting heeft gesteld dat vervuiling en uitwaaiering vanaf de
bedoelde landbouwpercelen mogelijk effecten met zich brengt voor de habitattypen droge heiden
(H4030) en jeneverbestruwelen (H5130), die op de aangrenzende gronden voorkomen, overweegt de
Afdeling dat dit niet draagkrachtig is gemotiveerd. Verder is ter zitting niet gebleken van redenen van
hydrologische aard om de bedoelde landbouwpercelen aan te wijzen.
Gelet op het vorenstaande berust het bestreden besluit, voor zover daarbij de gronden in de hoek van de
Beekzijdeweg en de Lädderken en het landbouwperceel direct ten oosten daarvan zijn aangewezen als
Habitatrichtlijngebied,niet op een deugdelijke motivering.”
3.

De begrenzing van het deelgebied Vasserheide was gelegd aan de buitenkant (bosrand) van het bos- en
heidegebied inclusief de daarbinnen gelegen landbouwenclaves. De overgang van bos naar de
omringende landbouwgronden werd beschouwd als een op ecologische gronden getrokken grens. Deze
motivering is door de Afdeling onvoldoende bevonden. Middels dit wijzigingsbesluit zijn de in de
uitspraak bedoelde gronden aan het Natura 2000-gebied onttrokken (ca. 20 ha). Als nieuwe grens is
zoveel mogelijk de bestaande topografie gevolgd (boswegen en bosrand). Ten zuiden van de oostelijke
landbouwenclave, die nu buiten de begrenzing is gebracht, is in zuidelijke richting de grens tussen de
kadastrale percelen Tubbergen E2375 en E2476 gevolgd. De in de uitspraak genoemde habitattypen
bevinden zich net ten oosten van deze grens (in kadastraal perceel E2375 en verder oostelijk).

Programmadirectie Natura 2000 | PDN/2012-045 | 045 Springendal & Dal van de Mosbeek (wijziging)

4.

5.

Begrenzing bedrijf aan de Denekamperweg (Vasse)
In het aanwijzingsbesluit van 4 juli 2013 is de grens van het Natura 2000-gebied aan de
Denekamperweg 248 (Vasse) op de kaart deels over bestaande bebouwing gelegd. Ingevolge de
tekstuele exclaveringsformule (opgenomen in paragraaf 3.4 van de nota van toelichting) maken
bebouwing, erven, tuinen en verhardingen geen onderdeel uit van het aangewezen gebied. De Afdeling
is niettemin van oordeel “dat het bestreden besluit, voor zover een deel van bedrijfsgebouwen en de
verharde kuilvoeropslag op de kaart zijn aangeduid als Habitatrichtlijngebied, niet met de vereiste
zorgvuldigheid is voorbereid.” (r.o. 10.1).
De begrenzing op de aangegeven locatie aan de Denekamperweg is verbeterd waarbij de
bedrijfsgebouwen, erf, tuin en verhardingen geheel zijn uitgezonderd. Met betrekking tot de verharde
kuilvoeropslag (gelegen op ruim 300 m ten zuiden van het bedrijf) is het terrein dat op de topografische
kaart is aangeduid als “overig bodemgebruik”, uitgezonderd.

Aanpassing nota van toelichting
6. In de nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit zijn in paragraaf 3.3 (Begrenzing en oppervlakte)
de volgende wijzigingen aangebracht:
• In de 1e alinea is de datum kaartproductie gewijzigd in: 28-11-2014.
• In de 2e alinea is de totale oppervlakte van het gebied gewijzigd in 1.220 ha.
• Aan de laatste alinea van paragraaf 3.3 is het volgende punt toegevoegd:
In de hoek van Beekzijdeweg en Lädderken (deelgebied Vasserheide) is de grens gelegd op twee
boswegen en het zuidwaarts verlopende deel van de kadastrale lijn tussen de percelen Tubbergen
E2375 en E2476. Ook de nabijgelegen agrarische enclave is verwijderd. Het betreffende bos en beide
landbouwpercelen (ca. 20 ha) herbergen geen natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen.
7.

In Bijlage C, paragraaf 3.2, pagina 49, wordt het antwoord op de zienswijze
Een inspreker verzoekt om een deel van de Vasserheide uit de begrenzing te halen. Daarnaast verzoekt
de inspreker om de maatregelen voor dit gebied zodanig aan te passen, zodat alleen de specifieke
bestaande natuurwaarden en hun nabije omgeving worden aangewezen. Verder verzoekt de inspreker
om geen zones rondom de gebieden in te stellen om zodoende de natuur en agrarische bedrijven in het
gebied te behouden. De inspreker betwijfelt of de invloed van ammoniak in het hele gebied hetzelfde is.
vervangen door:
De zienswijze heeft geleid tot wijziging van het besluit. De zuidwestelijke hoek van Vasserheide, die
bestaat uit bos en twee landbouwpercelen, is verwijderd. Deze begrenzing is tot stand gekomen op basis
van ecologische overwegingen, waartoe de Habitatrichtlijn verplicht. Daarbij zijn het voorkomen van
habitattypen, waarvoor het gebied is aangewezen, en het totaal aan natuurwaarden dat daarmee
samenhangt, bepalend. Het is niet mogelijk om met het oog op de belangen van agrarische bedrijven
gebieden buiten de begrenzing te houden. De invloed van ammoniak dient zoveel mogelijk in het
beheerplan uitgewerkt te worden.

