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 Raadsmemo 

Datum:  25 juni 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  R. Hazenkamp, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Natura 2000 gebied De Borkeld 

 

1. Aanleiding 

Bij brief van 13 februari 2007 heeft het college een inspraakreactie ingediend bij het Inspraak-

punt Natura 2000 tegen én het ontwerp-aanwijzingsbesluit De Borkeld én het ontwerp-

aanwijzingsbesluit “Het Boddenbroek. Het gebied De Borkeld (493 ha.) is op 25 april 2013 

definitief aangewezen als Natura 2000 gebied. Ten opzichte van het ontwerp-aanwijzings-

besluit is een aantal wijzigingen doorgevoerd.  

Met dit raadsmemo (een update van het raadsmemo van 7 oktober 2012) informeer ik u:  

 over de wijzigingen die in het definitieve aanwijzingsbesluit ten opzichte van het ontwerp-

aanwijzingsbesluit zijn doorgevoerd, en; 

 waarom het college geen beroep heeft ingesteld tegen de definitieve aanwijzing van   De 

Borkeld als Natura 2000 gebied. 

In dit memo besteed ik ook nog kort aandacht aan het schrappen van Het Boddenbroek als 

aan te wijzen Natura 2000 gebied. 

2. Inhoudelijke mededeling 

 
2.1 De Borkeld 

2.1.1 Ontwerpaanwijzingsbesluit 

Het gebied De Borkeld is op 27 november 2006 in ontwerp aangewezen als Natura 2000 

gebied. Tegen dit ontwerpbesluit is een zienswijze ingediend. Kern van de zienswijze was 

samengevat dat er volgens het college onvoldoende rechtszekerheid voor bedrijven bestond of 

bestaand gebruik en activiteiten wel zouden mogen worden voortgezet als het gebied een 

Natura 2000 gebied zou worden.  

 

2.1.2 Definitieve aanwijzing 

De Borkeld (493 ha.) is op 25 april 2013 definitief aangewezen als Natura 2000 gebied.  

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd. 
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Technische verbeterpunten 

De volgende technische verbeterpunten zijn doorgevoerd: 

 Bestaande bebouwing (inclusief erven en tuinen) waar geen Natura 2000 waarden 

voorkomen is waar mogelijk op grond van kadastrale of topografische lijnen op de kaart 

behorende bij het aanwijzingsbesluit, buiten de begrenzing gebracht. 

 De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografische lijnen zoals wegen, wateren, 

perceelscheidingen en bosranden. 

 Overlap van 5 meter of minder met kadastrale percelen die grotendeels buiten het gebied 

liggen, is waar mogelijk gelet op kadastrale gegevens beperkt. 

 

Verkleining gebied 

Het gebied is verkleind door de volgende wijzigingen: 

 De berm van Rijksweg A1 langs noordzijde (5 ha) is geschrapt.  

 Aan de oostzijde zijn enkele percelen (1,9 ha) hoofdzakelijk bestaande uit bebouwing en 

cultuurgronden geschrapt. 

 Aan de zuidoostzijde zijn twee uitlopers bos met inliggende bebouwing (23 ha), geschrapt. 

 

Uitbreiding gebied in lijn met Natuurgebiedsplan 

Het gebied van De Borkeld is in lijn met het Natuurgebiedsplan als volgt uitgebreid: 

 Aan de zuidoostzijde met een blok cultuurgrond en bos (7,7 ha.) in eigendom van Staats-

bosbeheer. 

 Aan de noordzijde grenzend aan de Rijksweg  A1 met een bosstrook en enkele percelen 

cultuurgrond (14 ha.) in eigendom van Staatsbosbeheer. 

 

Verdere aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbesluit 

Het gebied De Borkeld is ook aangepast voor wat betreft: 

 Het verwijderen van een voormalige vuilstort (11 ha.) in het uiterste noordoosten van het 

gebied omdat het terrein geen enkele directe bijdrage levert aan instandhouding van het 

gebied. 

 Het buiten de begrenzing brengen van een gedeelte van de camping (1,2 ha.) langs de 

Winterkamperweg. 

 

Wijzigingen in soort planten t.o.v. aanmelding (2003) en ontwerpbesluit (2007). 

In het definitieve besluit zijn voor wat betreft soorten planten de volgende veranderingen 

doorgevoerd: 

 In aanvulling op de aanmelding als Habitatrichtlijn gebied en het ontwerpbesluit is De 

Borkeld ook aangewezen voor het habitattype stuifzandheiden en struikhei. 

 In aanvulling op de aanmelding en het ontwerpbesluit is De Borkeld ook aangewezen voor 

het habitattype pionier-vegetaties met snavelbiezen. 

 In aanvulling op de aanmelding maar in lijn met het ontwerpbesluit is De Borkeld ook 

aangewezen voor het habitattype zure vennen. 

 

2.1.3 Geen beroep 

De definitieve aanwijzing van De Borkeld is bekendgemaakt in de Staatscourant van 7 mei 

2013. De beroepstermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State loopt tot 

19 juni 2013. 

 

De in de zienswijze tegen het ontwerpbesluit genoemde rechtsonzekerheid over legaliteit van 

bestaand gebruik is niet langer een generieke grond om beroep in te stellen.  
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Onzekerheid over legaliteit van bestaand gebruik speelde vooral bij veehouderijen en de 

neerslag van ammoniak op Natura 2000 gebieden. Jurisprudentie heeft de nodige duidelijkheid 

gebracht over bestaand gebruik. Samengevat is de lijn dat als bestaand legaal gebruik 

onveranderd is voortgezet sinds aanmelding van een Natura 2000 gebied, dit gebruik ook 

vanuit de Natuurbeschermingswet is toegestaan. Het ammoniakvraagstuk lijkt binnenkort 

(1 januari 2014) te worden opgelost via een wijziging van de Natuurbeschermingswet en de 

komst van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS voorziet via een stelsel van 

landelijke maatregelen aangevuld met lokale maatregelen in groeimogelijkheden voor 

bedrijvigheid. De doorgevoerde aanpassingen in de begrenzing van het gebied en opname 

van twee andere soorten habitattypen vormen evenmin een reden om beroep in te stellen.  

 

2.1.4 Beheersplan  

De definitieve aanwijzing van De Borkeld betekent ook een doorstart van gebiedsprocessen 

om voor De Borkeld een beheersplan vast te stellen (door provincie en Rijk) waarin beheers-

maatregelen worden opgenomen voor instandhouding van bijzondere planten. 

Te treffen beheer- en onderhoudsmaatregelen moeten nog worden opgenomen in het in 

voorbereiding zijnde beheersplan. Het lijkt erop dat te treffen maatregelen haalbaar en 

betaalbaar zijn.  

 

Ik zeg u toe dat ik u middels een raadsmemo zal informeren over relevante ontwikkelingen 

over het beheersplan voor De Borkeld. 

 
2.2 Het Boddenbroek 

De Europese Commissie heeft in januari 2013 Het Boddenbroek van de lijst met Natura 2000 

gebieden gehaald. In het raadsmemo van 7 oktober 2012 zijn de consequenties op een rij 

gezet als Het Boddenbroek zou worden geschrapt als Natura 2000 gebied.  

Ik volsta hier met een verwijzing naar het raadsmemo van 7 oktober 2012 omdat de in het 

raadsmemo van 7 oktober 2012 genoemde consequenties niet zijn gewijzigd.  

3. Conclusie 

De definitieve aanwijzing van De Borkeld als Natura 2000 gebied is een feit. Het Rijk heeft de 

“bezwaren” van lokale overheden en diverse standsorganisaties, etc. ter harte genomen om 

niet zomaar gebieden definitief aan te wijzen als Natura 2000 gebied. De in voorbereiding 

zijnde PAS lijkt ontwikkelingsmogelijkheden te bieden voor bedrijven onder behoud en op 

termijn verbetering van leefgebieden van bijzondere planten.  


