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Onderwerp Reactie op uw brief  
 

Geachte heer Ten Hoeve, 
 

In uw brief van 7 mei geeft u een beschrijving van de knelpunten die u ervaart bij de totstandkoming van 
het Natura 2000 beleid. U noemt daarbij voornamelijk de problematiek van het landelijke 
ammoniakbeleid. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht zijn op de hoogte van deze knelpunten en 
hebben de volgende stappen ondernomen: 
 
Dhr. Krol, gedeputeerde voor het landelijke gebied, heeft al herhaaldelijk bij minister Verburg 
aangedrongen op een nieuwe, praktische invulling van het toetsingskader voor uitbreidingen. Hij zal dit 
dringende verzoek blijven herhalen. Voor het bestaande agrarisch gebruik heeft minister Verburg in de 
Tweede Kamer toegezegd dat deze activiteiten gewoon voortgezet kunnen worden. Daar gaat de 
provincie Utrecht ook vanuit bij het opstellen van de Natura 2000 beheerplannen. 
 
Ondertussen heeft het regiebureau Natura 2000 een werkgroep opgezet die met grote spoed een nieuw 
voorstel voor een landelijk toetsingskader zal opstellen. Hierbij wordt ook ruim aandacht geschonken aan 
oplossingen om uitbreidingen van bedrijven zo veel mogelijk tegemoet te komen. 
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Daarnaast heeft de provincie Utrecht voor de twee Natura 2000 gebieden waarvoor zij voortouwnemer is, 
Kolland & Overlangbroek en Botshol, een gebiedsgericht onderzoek gestart. In de toekomst wordt voor 
deze gebieden de lokale situatie het uitgangspunt voor toetsing van vergunningen, zoals ook aangeraden 
wordt in het rapport van de Commissie Trojan. 
 
Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

voorzitter, 
 

secretaris, 
 


