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 Onderwerp Provinciale beschouwing zienswijzen 

ontwerp aanwijzingsbesluiten Natura 
2000 – derde tranche 

 

Geachte minister Verburg, 
 
In december 2008 heeft u de provincie Utrecht de inspraakreacties doen toekomen die door andere partijen zijn 
gegeven naar aanleiding van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000 gebieden uit de derde tranche.  
Op 10 februari hebben wij een verzoek om uitstel ingediend en op 12 maart 2009 is het uitstel verleend door het 
ministerie van LNV tot 19 april 2009. 
 
Nu maken we alsnog van de gelegenheid gebruik om de ingebrachte zienswijzen te beschouwen voor de gebieden 
Botshol en Kolland & Overlangbroek. Voor deze gebieden is de provincie Utrecht voortouwnemer voor het maken 
van een Natura 2000 beheerplan.  
 
Voor de gebieden Uiterwaarden Neder-Rijn, Oostelijke Vechtplassen, Nieuwkoop & De Haeck en Uiterwaarden 
Lek hebben wij onze reactie geleverd aan de voortouwnemers van de provincies Gelderland, Noord-Holland en 
Zuid-Holland, die zij integreren in hun beschouwing.  
 
Op basis van de zeven hoofdstukken uit de Nota van Antwoord van het ministerie van LNV geven wij onze 
Utrechtse beschouwing op de ingediende zienswijzen op de Natura 2000 ontwerp-aanwijzingsbesluiten van de derde 
tranche. 
 

1. Procedure en proces 
Door een groot aantal indieners van zienswijzen wordt melding gemaakt van onduidelijkheid over de 
aanwijzingsprocedure zelf. De gebruikte begrippen zijn onduidelijk en de direct belanghebbenden achten een enkele 
publicatie in een dagblad onvoldoende om hen te informeren over de aanwijzingsprocedure. 
Wij achten het van groot belang om het brede publiek en de direct betrokkenen met een goed communicatietraject te 
voorzien van eenduidige antwoorden op simpele vragen, bijvoorbeeld waarom een gebied zich kwalificeert voor een 
Natura 2000 aanwijzing, het toekennen van instandhoudingsdoelen, de juridische consequenties, maar ook het 
uitleggen van significante effecten, externe werking, voorzorgsbeginsel et cetera. Via het regiebureau wordt 
momenteel gewerkt aan diverse communicatiemiddelen, waaraan ambtelijk vanuit de provincie Utrecht een bijdrage 
wordt geleverd. Wij adviseren u dan ook dringend om bij de nota van antwoord op de zienswijzen, expliciet 
aandacht te besteden aan communicatie en ook bij het vervolg van het proces tot definitieve vaststelling. 
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2. Selectie en begrenzing 
In het kader van de omkering zijn wij als voortouwnemer voor beide gebieden hard aan het werk om u voor 1 
september 2009 een concept beheerplan toe te kunnen zenden. Hierin zullen we aangeven hoe we de natuurdoelen 
proberen te bereiken en hoe we om zullen gaan met de overige belangen in de gebieden. Deze informatie kan voor u 
aanleiding zijn om de definitieve aanwijzingsbesluiten op onderdelen aan te passen. 
 

3. Instandhoudingsdoelen, soorten en habitattypen 
Een aantal zienswijzen gaat over het ambitieniveau van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten. In het concept beheerplan 
voor Botshol en Kolland & Overlangbroek zal worden aangegeven hoe de doelen, de soorten en habitats hun plek 
krijgen in de gebieden. Deze input kan, zoals eerder aangegeven, voor het ministerie van LNV aanleiding zijn om het 
definitieve aanwijzingsbesluit aan te passen. 
 

4. Rechtsgevolgen 
Hoe de externe werking uitpakt voor met name de landbouw is tevens een onderwerp dat bij veel zienswijzen wordt 
genoemd. Het ontbreken van een nationaal kader ammoniak zorgt voor veel onduidelijkheid. Het Regiebureau Natura 
2000 probeert samen met de provincies tot de gewenste oplossingsrichting te komen. Wij verzoeken u om in uw nota 
van antwoord expliciet aandacht te besteden aan dit onderwerp. 
Wij zijn wel van mening dat de gevoeligheid van vegetatie voor ammoniak voldoende is aangetoond en dat wij in het 
beheerplan zullen trachten het rijkskader handen en voeten te geven. 
 
Ten aanzien van jacht- en schadebestrijding is onze intentie om het bestaand gebruik zoveel als mogelijk in het 
beheerplan op te nemen. Hiermee willen we voorkomen dat deze activiteiten vergunningplichtig blijven. Dit geldt ook 
voor muskusrattenbestrijding. 
 
Zienswijzen over vernatting en de consequenties daarvan vinden we prematuur. Tot dit moment is het nog niet 
duidelijk of er over gegaan zou moeten worden tot vernatting. En als dat wel het geval is, dan zal in het beheerplan de 
ingreep zorgvuldig worden voorbereid en stapsgewijs worden uitgevoerd (inclusief de consequenties). 
 

5. Schadevergoeding en flankerend beleid 
Veel reacties gaan over de schade door waardedaling en de onmogelijkheid om een bedrijf voort te zetten of verder uit 
te mogen breiden. Wij verzoeken u om bij de beantwoording van de zienswijzen via de nota van antwoord duidelijk te 
maken welke schade verhaald kan worden op het bevoegd gezag en wie dit gaat  financieren. Specifiek voor ammoniak 
is dat het ministerie van LNV, aldus eerdere toezeggingen van uw voorganger, de heer Veerman. 
 

6. Relatie met ander beleid en wetgeving 
Een verzoek tot het opnemen van het Utrechtse provinciale faunabeheerplan in de beheerplannen Natura 2000 wordt 
door ons nader bekeken in het beheerplanproces. Bestaand gebruik zal zoveel mogelijk worden opgenomen, maar de 
praktijk van ontheffingsverlening valt hier hoogstwaarschijnlijk buiten. 
 

7. Overig 
N.v.t. 
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Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

voorzitter, 
 

secretaris, 


