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Nijverdal,
Staatsbosbeheer

Baarie

e.o..

Geachte mevrouw Dijksma,
In onze brief van 10 april j . l . hebben wij u, naar aanleiding van de voornemens van Staatsbosbeheer om enkele percelen bos in de omgeving van Daarle ter verkoop aan te bieden, aangegeven
welke bestemming op deze gronden rust. De bestemming is vooral gericht op de instandhouding
van aldaar voorkomende landschaps- en natuurwaarden.
In uw reactie van 7 mei j . l . geeft aan u dat u van ons standpunt melding hebt gemaakt in een
debat met de Tweede Kamer over de voorgenomen grondverkoop op 11 apri! j . l . Tevens geeft u
aan dat u onze brief zult betrekken bij de eerste evaluatie van de grondverkoop die u samen met
Staatsbosbeheer zult uitvoeren. Wij zijn u hiervoor erkentelijk.
Ondanks het feit dat het geldende bestemmingsplan in onze optiek waarborgen biedt en wij
hebben aangegeven niet genegen te zijn medewerking te verlenen om aan deze percelen een
andere bestemming toe te kennen, is er in de Daarlese gemeenschap hierover onrust ontstaan.
Binnen de Daarlese gemeenschap bestaan twijfels of de aanwezige natuur- en landschapswaarden bij verkoop voldoende zijn beschermd en het beheer voldoende is gegarandeerd.
De vereniging voor Plaatselijk Belang Daarle heeft ons dan ook benaderd met de vraag of wij hun
zorg hierover aan u willen overbrengen. Daaraan willen wij via deze brief graag voldoen. Tevens
hebben ze ons verzocht of het mogelijk is dat zij op korte termijn in een persoonlijk gesprek hun
zorg nader bij u kunnen toelichten. Indien uit de evaluatie mocht blijken, dat verkoop van de
bospercelen geen gelukkige beleidskeuze is gemaakt is in Daarle e.o. een onomkeerbare situatie
ontstaan. Dit wil de vereniging voor Plaatselijk Belang graag voorkomen. Daarom het verzoek om
vooraf hierover met elkaar overleg te voeren.
Wij willen dit verzoek graag ondersteunen en zijn bereid hierin als intermediair op te treden.
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Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan het bestuur van vereniging voor Plaatselijk
Belang Daarle, p/a Noordelijke Kanaaldijk 12, 7 4 4 7 S W Hellendoorn.
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Geachte mevrouw Dijksma,

Staatsbosbeheer biedt binnenkort verschillende natuurterreinen gelegen binnen de gemeente
Hellendoorn in het dorp Daarle aan ter verkoop middels een online verkoop bij opbod en afslag,.
De terreinen hebben allen de bestemming "Natuur" of "Groen - Landschapselement". Voor
enkele percelen geldt voor een gering deel de bestemming "Agrarisch met waarden".
De bestemming "Natuur" en "Groen - Landschapselement" zijn vooral gericht op de
instandhouding van aldaar voorkomende dan wel daaraan eigen landschaps- en natuurwaarden,
zoals geomorfologische, bomenkundige, landschapsvisuele, cultuurhistorische en ecologische
waarden. De bestemming "Natuur" biedt naast instandhouding ook ruimte voor ontwikkeling van
bos en andere vormen van "Natuur".
Werken en werkzaamheden in de percelen kunnen pas uitgevoerd worden, wanneer de gemeente
een daartoe strekkende omgevingsvergunning heeft afgegeven. Normaal onderhoud is toegestaan
als ook recreatief medegebruik (o.a. wandelen, fietsen, paard rijden, vissen).
Ecologische en sociale duurzaamheid vormen het richtsnoer voor beslissingen en maatregelen.
Vanuit dit richtsnoer en de waarden in de gebieden is de gemeente Hellendoorn niet genegen
medewerking te verlenen aan een andere bestemming van de te verkopen percelen.
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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