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Nota van Zienswijzen 
Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 
 

Deze nota van zienswijzen maakt deel uit van het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht tot 
vaststelling van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011. 
 
Inleiding 
Op 20 april 2009 hebben Provinciale Staten van Utrecht het Subsidiestelsel natuur- en 
landschapsbeheer (SNL) vastgesteld. Dit subsidiestelsel vervangt de Provinciale Subsidieregelingen 
Natuurbeheer (PSN) en Agrarisch Natuurbeheer (PSAN). Het nieuwe subsidiestelsel bestaat uit twee 
verordeningen: de ‘Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht’ (SVNL) en 
de ‘Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht’ (SKNL). 
Belangrijk onderdeel van dit nieuwe subsidiestelsel is het natuurbeheerplan. Het natuurbeheerplan 
geldt als toetsingskader voor subsidieaanvragen op basis van de genoemde subsidieverordeningen. In 
een natuurbeheerplan begrenzen Gedeputeerde Staten gebieden waar subsidiëring van beheer van 
natuur, agrarische natuur en landschapselementen plaats kan vinden. Het natuurbeheerplan geeft ook 
aan waar inrichting, functieverandering en kwaliteitsimpulsen voor natuur en landschap mogelijk zijn. 
Daarnaast beschrijft het natuurbeheerplan per (deel)gebied welke natuur- en landschapsdoelen van 
toepassing zijn en stelt het natuurbeheerplan zo nodig aanvullende eisen ten aanzien van het uitvoeren 
van bepaalde beheermaatregelen. 
 
Overleg en communicatie 
Bij het opstellen van het natuurbeheerplan is in verschillende bijeenkomsten overleg gevoerd met 
diverse externe partijen, grondeigenaren en organisaties. Particuliere natuurbeheerders zijn daarnaast 
schriftelijk en tijdens een inloopbijeenkomst in de gelegenheid gesteld om vooraf hun wensen ten 
aanzien van de beheertypenkaart kenbaar te maken. Bovenstaande heeft geleid tot inhoudelijk 
constructieve bijdragen op het ontwerp-natuurbeheerplan. 
 
Terinzagelegging 
Van 10 mei tot en met 21 juni 2010 heeft het ontwerp-natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 ter 
inzage gelegen. De terinzagelegging is op gebruikelijke wijze gepubliceerd in diverse huis-aan-
huisbladen en kranten. Tot en met 21 juni 2010 was eenieder in de gelegenheid zienswijzen met 
betrekking tot het ontwerp-natuurbeheerplan kenbaar te maken bij Gedeputeerde Staten van Utrecht. 
Van deze mogelijkheid hebben 34 reclamanten gebruik gemaakt. Nadat de inzagetermijn was gesloten 
hebben wij nog 3 zienswijzen ontvangen. Deze hebben wij niet in behandeling kunnen nemen 
vanwege een niet toegestane termijnoverschrijding. 
 
Lijst van reclamanten 
 

1 Agrarische Natuurverenigingen in Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), LTO Noord 
Utrecht en Stichting Behoud Natuur en Landelijk Gebied (SBNL) 

2 ANV Ark & Eemlandschap 
3 Dasselaar Advies namens v.o.f. W. van Cooten en Zoon 
4 Dasselaar Advies namens mevrouw Van Fentener van Vlissingen (Landgoed de Groote 

Wijngaard) 
5 Dasselaar Advies namens J.van der Krol Bosbouw C.V. 
6 Dasselaar Advies namens de heren Molster (Landgoed Overbosch) 
7 Gemeente Lopik 
8 Gemeente Montfoort 
9 Gemeente Oudewater 

10 Groene Raedt namens Landgoed Hindersteyn BV en Rhodesteyn-Langbroek BV 
11 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
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12 KCLG namens de heer G.J.H. Vlug 
13 Landgoed Anderstein 
14 Landgoed Pijnenburg 
15 Landgoed Voreneng 
16 Landinrichtingscommissie voor de herinrichting Noorderpark 
17 Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), mede namens 35 andere organisaties 
18 B.G.M.Versteegh namens LTO Noord West Utrecht 
19 Natuurmonumenten 
20 Ing. F.A.M. Nieuwendijk namens alle agrarische ondernemers van Polder Mijnden 
21 NSW-landgoed Het Blauwe Huis 
22 NSW-landgoed Het Kombos B.V. 
23 J.F.L.M. van Oirschot 
24 Projectbureau SVGV 
25 ’t Schoutenhuis namens De Laan 
26 ’t Schoutenhuis 
27 ’t Schoutenhuis namens Landgoed Den Treek-Henschoten 
28 Staatsbosbeheer Regio West 
29 Stichting De Bovenlanden 
30 Stichting Het Utrechts Landschap 
31 Stichting Milieuzorg Zeist e.o. 
32 Utrechts Particulier Grondbezit 
33 Vogelbescherming Nederland 
34 Waelenburgh BV namens Landgoed Vrederijk 

 
Werkwijze herziening beheertypen 
In het natuurbeheerplan worden op kaart zogenoemde beheertypen vastgelegd; deze vormen de basis 
voor de subsidie van beheerders. Van verscheidene reclamanten kwamen verzoeken om een deel van 
de beheertypen op hun terreinen te wijzigen. De wijzigingsvoorstellen zijn beoordeeld op juistheid en 
er is afgewogen of deze overeenkomen met de natuurdoelen van de provincie. Redenen waarom 
wijzigingsvoorstellen niet worden gevolgd zijn onder andere: 
� Het door reclamant gevraagde beheertype strookt niet met de werkelijkheid (bijvoorbeeld 

natuurgegevens van flora en fauna, topografie of luchtfoto). 
� Door reclamant kan niet aan de omschrijving en voorwaarden van het door hem gevraagde 

beheertype worden voldaan; 
� Het door reclamant gevraagde beheertype is niet in overeenstemming met provinciale 

natuurdoelen. 
Per reclamant wordt in deze nota van zienswijzen een argumentatie gegeven. 
 
Leeswijzer 
In deze nota van zienswijzen zijn alle zienswijzen gebundeld in één document en van een antwoord 
voorzien. In het hoofdstuk ‘Algemene overwegingen’ worden veel voorkomende onderwerpen uit de 
zienswijzen behandeld. In het hoofdstuk ‘Afzonderlijke zienswijzen’ worden alle zienswijzen 
beantwoord voor zover dat niet in het algemene gedeelte is gebeurd. De nummers in beide 
hoofdstukken verwijzen naar de reclamanten in bovenstaande lijst. 
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Algemene overwegingen 
 
1. Zorgen over subsidies landschapsbeheer (reclamant 1, 7, 8, 9, 17, 24, 29, 30, 32) 

Diverse reclamanten hebben zorgen geuit over de financiering van landschapselementen in de 
provincie Utrecht. Deze reclamanten vinden het zorgelijk dat de provincie alleen financiële 
middelen beschikbaar zal stellen voor het onderhoud van landschapselementen waarvoor reeds 
subsidie wordt uitgekeerd. Zij verzoeken de provincie om het beschikbare budget voor 
landschapsbeheer te verhogen. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
Allereerst willen wij erop wijzen dat het besluit om al dan niet extra budget in te zetten voor 
landschapsbeheer niet wordt genomen bij de vaststelling van het natuurbeheerplan, maar dat dit 
genomen wordt bij de openstelling van de subsidieregeling en de vaststelling van subsidieplafonds. 
Om geen onjuiste verwachtingen te wekken hebben wij wel gemeend om toekomstige 
subsidieaanvragers te wijzen op de beperkte beschikbaarheid van budget. 
 
Wij hebben in de Bestuursovereenkomst ILG afspraken gemaakt met de Minister van LNV over de 
inzet van rijksbudget voor het beheer van natuur en landschap. In deze bestuursovereenkomst zijn 
afspraken gemaakt over de prestaties die wij leveren en het budget dat daarvoor beschikbaar is. In 
deze Bestuursovereenkomst is geen uitbreidingstaakstelling voor landschap afgesproken, waarmee 
in feite ook geen rijksbudget beschikbaar is voor uitbreiding van het areaal landschap. Sinds 2007 
heeft echter een aanzienlijke groei in het aantal gesubsidieerde landschapselementen 
plaatsgevonden. Gelet op de afspraken met de Minister is het niet opportuun meer rijksbudget voor 
landschapsbeheer in te zetten, zolang daarover geen aanvullende afspraken gemaakt zijn. In het 
kader van de Mid term review van de Bestuursovereenkomst ILG zal dit aan de orde gesteld 
worden. 
 
Daarnaast wijzen wij erop dat wij via de regeling Kleine Landschapselementen (de KLE) en 
groenblauwe diensten experimenten flink investeren in het landschap. Wij achten het met name van 
belang om te onderzoeken hoe dit geld zo effectief mogelijk ingezet kan worden. Op dit moment 
worden voor de Utrechtse landschappen kwaliteitsgidsen opgesteld, waarin de kernkwaliteiten van 
de Utrechtse landschappen worden uitgewerkt. Op basis van die kwaliteitsgidsen zullen we bezien 
of een andere sturing op landschapsbudgetten gewenst is. 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
 

2. Overeenkomsten in het kader van de regeling Kleine Landschapselementen (reclamant 1, 7, 9, 
17, 24) 

Door verschillende reclamanten wordt aandacht gevraagd voor de regeling Kleine 
Landschapselementen (KLE). Reclamanten verzoeken om in het natuurbeheerplan te vermelden dat 
de KLE niet meer is opengesteld. Ook verzoeken reclamanten om aan te geven of subsidies op 
basis van de KLE kunnen worden gecontinueerd en of deze elementen in het natuurbeheerplan 
opgenomen kunnen worden. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
De openstelling van de KLE wordt niet geregeld in het natuurbeheerplan. De KLE is nu nog een 
bestaande regeling. Op dit moment wordt bezien of het mogelijk is om de KLE te integreren in het 
regionale maatwerk van de SNL. In het natuurbeheerplan (zie paragraaf 5.8) is dit duidelijk 
aangegeven; wij zien geen aanleiding om de tekst in het natuurbeheerplan op dit punt te wijzigen. 
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De wijze waarop de KLE en de SNL geïntegreerd kunnen worden wordt op dit moment verder 
uitgewerkt, in overleg met Landschap Erfgoed Utrecht. Verwacht wordt dat PS dit najaar een 
besluit nemen over deze integratie en over het budget dat beschikbaar is voor de provinciaal 
bekostigde landschapselementen. Op dat moment zal dus duidelijk zijn of er voldoende budget is 
voor continuering van het beheer van alle landschapselementen die op basis van de KLE worden 
gesubsidieerd. Op basis van dat besluit zullen wij tevens bezien hoe de met de KLE gesubsidieerde 
elementen kunnen worden opgenomen in het natuurbeheerplan. 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
 

3. Opname van landschapselementen op de beheertypenkaart (reclamant 4, 5, 10, 13, 14, 15, 22, 
25, 27) 

Verschillende particuliere beheerders hebben verzocht om landschapselementen op kaart op te 
nemen. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
De kaart met landschapselementen is nog in opbouw. Het uitgangspunt bij de opname van het 
landschapsbeheer is dat die elementen die gesubsidieerd worden op de kaart komen te staan. Wij 
hebben ervoor gekozen om in het Natuurbeheerplan 2011 als volgt om te gaan met de 
landschapselementen op kaart: 

• Landschapselementen buiten de bestaande en nieuwe natuurgebieden staan niet 
afzonderlijk op kaart. Hier geldt dat het op kaart 5 opgenomen gebied zoekgebied is voor 
landschapselementen. 

• Landschapselementen binnen bestaande en nieuwe natuurgebieden waarvoor al een 
contract is afgesloten via de provinciale subsidieregelingen natuurbeheer en agrarisch 
natuurbeheer staan afzonderlijk op de kaart. Hiermee is de continuering van de subsidie 
voor deze elementen voor de komende jaren veiliggesteld. 

• De landschapselementen die de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Het Utrechts Landschap) in hun systemen hebben staan, staan 
allemaal op kaart. Dit zien wij als eerste stap in de opbouw van een complete provinciale 
kaart met landschapselementen. Aan de terreinbeherende organisaties hebben wij de 
voorwaarde gesteld dat zij geen subsidie aanvragen voor landschapselementen waarvoor 
nog geen contract is afgesloten. 

• Landschapselementen van particulieren, waarvoor nog geen contract is afgesloten, staan 
nog niet op kaart. 

De keuze voor dit laatste punt hebben wij gemaakt uit praktische overwegingen. Veel 
particulieren hebben gegevens aangeleverd over landschapselementen, maar de informatie die 
wij hierover hebben is zeker niet compleet. Wij kiezen ervoor om de landschapskaart in een 
volgende stap gestructureerd verder op te bouwen met gegevens van particulieren. Daarvoor 
zullen we ook gebruik maken van de gegevens die nu door reclamanten zijn aangeleverd. 
Hierdoor worden geen particulieren gedupeerd omdat alle elementen waarvoor subsidie 
verkregen wordt op de kaart staan. 
 

We zullen de bovenstaande uitleg over de opbouw van de landschapskaart overnemen in de tekst 
van het Natuurbeheerplan 2011 bij de uitleg over de gevolgde werkwijze (paragraaf 1.3). 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanvullen tekst paragraaf 1.3. 
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4. Planologische werking van het natuurbeheerplan (reclamant 2, 20, 28) 
Verschillende reclamanten hebben hun zorgen geuit over de consequenties die het 
natuurbeheerplan heeft voor hun bedrijfsvoering. Zij vrezen dat het natuurbeheerplan direct, of 
door doorwerking in een bestemmingsplan of structuurvisie, negatieve gevolgen kan hebben.  

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
Hieronder gaan wij in op de directe gevolgen van het natuurbeheerplan, op de doorwerking in het 
bestemmingsplan en op de doorwerking in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. 
 
Directe gevolgen natuurbeheerplan 
Het natuurbeheerplan heeft zelf geen planologische werking. Met de vaststelling van het 
natuurbeheerplan worden enkel de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en 
de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) van kracht op de als natuur, 
nieuwe natuur of als zoekgebied nieuwe natuur begrensde grond. Er vindt met de vaststelling van 
het natuurbeheerplan dus geen verandering of aantasting plaats van bestaande 
gebruiksmogelijkheden. Bestaande en toekomstige gebruiksmogelijkheden worden bepaald door 
het Bestemmingsplan en indirect door de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.c.q. de Provinciaal 
Ruimtelijke Verordening. 
 
Doorwerking in het bestemmingsplan 
De gemeente is het bevoegde gezag voor het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen. Bij 
opstelling of wijziging van een bestemmingsplan maakt de gemeente een eigen belangenafweging 
waarbij alle belangen, dus ook die van de huidige grondeigenaren, tegen elkaar worden 
afgewogen. Het is dus mogelijk dat de gemeente bij de aanpassing of opstelling van een 
bestemmingsplan het natuurbelang meeweegt, maar zij zal bij haar afweging ook de belangen van 
bestaande grondgebruikers mee moeten wegen. De bijbehorende procedure biedt verschillende 
mogelijkheden voor belanghebbenden om voor hun belangen op te komen. 
 
Doorwerking in Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
Voor de toekenning van nieuwe rechten, zoals de uitbreiding van bebouwing waarvoor het 
bestemmingsplan geen mogelijkheden biedt, is een aanpassing van het bestemmingsplan vereist. 
De aanpassing en vaststelling van bestemmingsplannen wordt getoetst door de provincie, op basis 
van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening. In het Streekplan provincie Utrecht 
2005 – 2015, dat december 2004 is vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht, zijn gebieden 
opgenomen met een ‘groene contour’. De gronden binnen de EHS maken onderdeel uit van deze 
groene contour. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 
2008 is het streekplan van rechtswege aangemerkt als structuurvisie zoals bedoeld in de Wro. De 
groene contour is daarbij niet gewijzigd. Daarna is door Provinciale Staten in september 2009 
zowel de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie als de daarmee direct verbonden Provinciale 
Ruimtelijke Verordening vastgesteld als beleidsneutrale omzetting van het streekplan. De EHS is 
vastgesteld in deze Structuurvisie annex Verordening. Bij de opstelling van de huidige EHS-kaart 
in de Structuurvisie heeft een zorgvuldige, integrale afweging van belangen plaatsgevonden en er 
zijn inspraakmogelijkheden geboden. Ook bij een eventuele aanpassing van de EHS zal er sprake 
zijn van een zorgvuldige belangenafweging. 
De groene contour heeft geen consequenties voor bestaande gebruiksmogelijkheden en rechten die 
volgen uit het vigerende bestemmingsplan. Binnen de groene contour geldt wel het ‘nee, tenzij’-
beginsel. Dat betekent dat nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van 
deze gebieden niet zijn toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang.  
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is aangegeven dat het normale agrarische gebruik van 
agrarische gronden binnen de EHS geen activiteit is met significante gevolgen en dat daarom geen 
beperking op basis van de groene contour ondervindt (zie verder blz. 42 van de Structuurvisie).  
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Conclusie 
Het natuurbeheerplan heeft geen directe invloed op bestaande rechten en gebruiksmogelijkheden 
van gronden. Het bestemmingsplan en indirect de Structuurvisie annex Verordening kunnen wel 
gevolgen hebben voor respectievelijk de bestaande of toekomstige gebruiksmogelijkheden. Bij het 
vaststellen en wijzigen van die plannen wordt altijd een zorgvuldige en brede belangenafweging 
gemaakt. Deze afweging kent via de wettelijke procedures van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
een eigen beoordelingskader, dat met veel waarborgen is omgeven. Dit wordt bevestigd door een 
consequente lijn van jurisprudentie van de Rechtbank Utrecht en de Raad van State (zoals de 
uitspraak van 1 september 2004, ABRvS 200402191/1/H2) 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
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Afzonderlijke zienswijzen 
 

1. Agrarische Natuurverenigingen in Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), LTO 
Noord Utrecht en Stichting Behoud Natuur en Landelijk Gebied (SBNL) 

Reclamant 
a. constateert dat in het Ontwerp-natuurbeheerplan 2011 sprake is van de afkortingen SVNL en 

SKNL en verzoekt, om verwarring te voorkomen, de tot nu toe gehanteerde afkorting SNL te 
continueren;  

b. verzoekt om ook botanisch beheer en landschapsbeheer onder de gebiedscoördinatie te laten 
vallen; ook in gebieden waar geen gebiedscoördinatie voor weidevogelbeheer is. Reclamant 
meent dat dit kan leiden tot een goede ruimtelijke kwaliteit en samenhang met 
weidevogelbeheer; 

c. betreurt het dat de begrenzing vooralsnog geen mogelijkheden biedt voor weidevogelbeheer in 
gebieden met maïsland;  

d. pleit ervoor om in het natuurbeheerplan voor de SNL-pakketten A01.02.01 (bouwland met 
broedende akkervogels) en A01.02.02 (bouwland met doortrekkende en overwinterende 
akkervogels) een oppervlakte open te stellen. Reclamant meent dat randenbeheer op maïsland 
goed inpasbaar is, en dat deze randen kunnen bijdragen aan de biodiversiteit 

e. vraagt de kuikenlandnorm niet te rigide te hanteren en aan het gebied, in het collectieve 
beheerplan, over te laten hoe zij de gewenste reproductie denken te gaan halen en verzoekt het 
aan de gebiedscoördinatie over te laten om te bepalen of het gebruik van hergroei als 
kuikenland van zodanige waarde is, dat het kan meewegen als kuikenland; 

f. mist bij de omschrijving van het last minutebeheer het pakket rustperiode als toevoeging op 
het pakket legselbeheer; 

g. vraagt zich af hoe de toepassing en begrenzing van maatwerkpakketten zal worden geregeld;  
h. pleit voor uitbreiding van de budgetten voor nieuwe en bestaande landschapselementen, omdat 

er nu geen middelen beschikbaar zijn voor het beheer van landschapselementen die nu niet 
onder een beheerscontract vallen of nieuw aangelegd worden. Reclamant maakt zich zorgen 
over het voornemen van de provincie om de komende jaren alleen financiële middelen 
beschikbaar te stellen voor het onderhoud van landschapselementen waarvoor reeds subsidie 
wordt uitgekeerd; 

i. pleit ervoor dat in het natuurbeheerplan wordt aangegeven dat de regeling Kleine 
Landschapselementen per 1 januari 2010 niet meer is opengesteld voor nieuwe elementen en 
dat er wel beheersubsidie beschikbaar is voor die elementen waarvoor reeds subsidie wordt 
uitgekeerd. Het is voor reclamant verder van belang, dat de KLE-overeenkomsten worden 
opgenomen als maatwerkpakketten in de SVNL.  

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Voor beheerders, overheden en uitvoerende organisaties is het van belang dat er landelijk één 

eenduidige terminologie gehanteerd wordt. De provincies hebben daarom gezamenlijk, in IPO-
verband, afspraken gemaakt over de gehanteerde terminologie en afkortingen. Provincies 
hebben afgesproken om voortaan de afkorting SNL, SKNL en SVNL te hanteren. Daarbij 
hebben de afkortingen SKNL en SVNL betrekking op subsidieverordeningen voor 
respectievelijk de kwaliteitsimpuls en het natuur- en landschapsbeheer en heeft SNL betrekking 
op het gehele subsidiestelsel. Vanwege de noodzaak van een landelijk uniforme terminologie 
hanteren wij die afkortingen in het natuurbeheerplan.  

b. De SVNL voorziet alleen in collectief beheer bij weidevogel- en akkervogelbeheer. Verder is op 
dit moment bij de opzet van de systemen van IPO en DR nog geen rekening gehouden met 
collectief botanisch beheer. De provincies zien echter wel een meerwaarde in het collectief 
aanvragen van botanische beheerpakketten. Daarom zullen de provincies gezamenlijk bezien of 
en op welke wijze botanisch beheer vanaf 2011 collectief kan worden aangevraagd, in 
gebieden waar een gebiedscoördinator actief is. 
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c. De SNL biedt mogelijkheden voor legselbeheer op maïsland. Dit beheerpakket kan in het 
collectieve beheerplan worden meegenomen. De SNL biedt geen andere subsidiemogelijkheden 
voor weidevogelbeheer op maïspercelen. 

d. De beheerpakketten A1.02.01 en A01.02.02 zijn in eerste instantie bedoeld voor het behouden 
van akkervogels in grootschalige akkergebieden. In de provincie Utrecht komen dergelijke 
gebieden niet voor. In de beheerseisen van de genoemde beheerpakketten is daarnaast 
omschreven dat deze niet ingezet kunnen worden op maïsland. Om deze redenen kiezen wij 
ervoor deze beheerpakketten niet in Utrecht open te stellen. Met het oog op de biodiversiteit 
worden in het natuurbeheerplan wel de beheerpakketten voor botanisch akkerbeheer 
opengesteld. Daarnaast wordt op dit moment door middel van experimenten bezien of een 
regionaal maatwerkpakket voor maïsranden gewenst is. Wij zijn van mening dat we hiermee de 
subsidiemogelijkheden bieden die het best passen bij de functie die de Utrechtse akkers hebben 
voor de biodiversiteit in onze provincie. 

e. De praktijk in 2009 leert dat de kuikenlandnorm niet te rigide wordt toegepast en dat er 
voldoende mogelijkheden zijn om per gebied te bespreken op welke wijze naar het gewenste 
doel toegegroeid kan worden. Bij de kuikenlandnorm hanteert de provincie het landelijke 
advies “Beleidsinhoudelijke adviezen voor provincies en weidevogelkringen ten behoeve van 
planmatig en gebiedsgericht weidevogelbeheer.” In dit advies wordt hergroei van gras niet 
aangegeven als een mogelijkheid om kuikenland te realiseren. Omdat op dit punt vooralsnog 
een algemeen gedragen advies ontbreekt zien wij geen reden om hergroei van gras op te nemen 
als vorm van kuikenland.  

f. In de herziening van de SVNL, die Gedeputeerde Staten september 2010 vaststellen, wordt voor 
last minutebeheer het ‘kuikenveld’-pakket geïntroduceerd. Met dit pakket kan op percelen 
alsnog maaibeheer met een rustperiode worden toegepast. We zullen dit vermelden in het 
natuurbeheerplan. 

g. De provincie heeft er in 2010 voor gekozen om eerst pilots uit te voeren met 
maatwerkpakketten om te bezien of de beoogde maatwerkpakketten voldoende effectief zijn. 
Pas na afronding van deze pilots kan het besluit genomen worden om deze maatwerkpakketten 
aan de SVNL en het natuurbeheerplan toe te voegen. Opname van de pakketten in het 
natuurbeheerplan zal daarom voor het eerst plaatsvinden in het Natuurbeheerplan 2012.  

h. Zie onze algemene overwegingen, onder 1. 
i. Zie onze algemene overwegingen, onder 2. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt f. 

 

2. ANV Ark & Eemlandschap 
Reclamant  sluit zich aan bij de zienswijze die mede namens de ANV’s is ingediend (zienswijze 1) 
en onderschrijft met name de noodzaak om botanisch randenbeheer op te nemen in de collectieve 
beheerplannen. 
Reclamant 
a. verzoekt om verruiming van de begrenzing van het weidevogelgebied met een gebied ten 

zuiden van de spoorlijn bij Soest en een gebied ten oosten van Bunschoten; 
b. verzoekt om enkele percelen in de Maten (langs de Westdijk ten westen van Spakenburg) die 

nu zijn aangewezen als “zoekgebied voor nieuwe natuur”, te begrenzen voor 
weidevogelbeheer. Reclamant geeft aan dat het gaat om bedrijfsgronden in particulier 
eigendom en meent dat de eigenaar door deze begrenzing wordt gedupeerd;  

c. verzoekt de begrenzing te wijzigen van 2 gebieden in de Maatpolder te Eemnes welke zijn 
begrensd als “zoekgebied nieuwe natuur”. Reclamant heeft daartegen in het verleden bezwaar 
gemaakt en bepleit om het afsluiten van contracten voor het collectieve beheerplan mogelijk te 
maken.  
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Overweging Gedeputeerde Staten 
a. In het rapport ‘Begrenzing van agrarische beheertypen in het Natuurbeheerplan provincie 

Utrecht” (GS, 2009) hebben wij de criteria opgenomen waaraan gebieden die worden 
begrensd voor weidevogelbeheer dienen te voldoen. Reclamant heeft onvoldoende 
onderbouwing aangeleverd om het gebied ten zuiden van de spoorlijn bij Soest als 
weidevogelgebied te begrenzen. Het gebied voldoet niet aan de in het natuurbeheerplan 
genoemde criteria. Voor het gebied ten oosten van Bunschoten is wel voldoende aangetoond 
dat hier voldoende weidevogels aanwezig zijn. Dit gebied zal aan de begrenzing voor collectief 
weidevogelbeheer worden toegevoegd. Voor de volledigheid wijzen wij erop dat deze 
verruiming niet leidt tot een verruiming van het budget dat voor het betreffende collectieve 
beheerplan beschikbaar is. 

b. Dit gebied is 1 op 1 als nieuwe natuur begrensd, niet als zoekgebied nieuwe natuur. Wij hebben 
voor dit gebied geen weidevogeldoelstelling, maar een andere natuurdoelstelling. De eigenaar 
kan subsidie krijgen voor particulier natuurbeheer, maar niet voor agrarisch 
weidevogelbeheer. De eigenaar wordt door deze begrenzing niet gedupeerd omdat de realisatie 
van nieuwe natuur op vrijwillige basis plaatsvindt en geen gevolgen heeft voor de 
planologische gebruiksmogelijkheden van de grond (zie ook onze algemene overwegingen, 
onder 4). 

c. Als toelichting op de zienswijze heeft reclamant ons een kaart met de ligging van de bedoelde 
gebieden toegestuurd. Het door reclamant bedoelde gebied langs de Eemnesservaart is, voor 
zover wij kunnen beoordelen op basis van de aangeleverde kaartschaal, niet begrensd als 
zoekgebied voor nieuwe natuur. Het is wel begrensd als weidevogelgebied en het afsluiten van 
een contract voor het collectieve beheerplan is hier dus mogelijk. De door reclamant bedoelde 
percelen die grenzen aan het gebied van Natuurmonumenten zijn 1 op 1 als nieuwe natuur 
begrensd, niet als zoekgebied nieuwe natuur. Wij handhaven hier voor de lange termijn de 
doelstelling voor realisatie van nieuwe natuur. Voor dit gebied is overgangsbeheer mogelijk, 
wat wil zeggen dat agrarisch natuurbeheer mogelijk is zolang de natuur hier nog niet is 
gerealiseerd. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt a voor weidevogelgebied ten oosten van Bunschoten. 

 

3. Dasselaar Advies namens v.o.f. W. van Cooten en Zoon 
Reclamant  
a. verzoekt wijziging van de begrenzing van de bij boerderij ’t Wildeland behorende agrarische 

grond, van beheertype “droog bos met productie” naar een agrarische bestemming;  
b. geeft aan dat de plannen voor het ontwikkelen van een nieuw landgoed met nieuwe natuur aan 

de Buurtlaan nog steeds actueel zijn en verzoekt de begrenzingen van het zoekgebied nieuwe 
natuur zodanig aan te passen, dat de plannen voor functiewijziging naar natuur uitgevoerd 
kunnen worden. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Wij volgen de zienswijze van reclamant. 
b. Het provinciale beleid ten aanzien van nieuwe landgoederen is vastgelegd in het Streekplan 

2005-2015, dat in 2009 beleidsneutraal is omgezet in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
en Verordening, die vervolgens op 21 september 2009 is vastgesteld door PS. In ons beleid is 
vastgelegd dat nieuwe landgoederen alleen gerealiseerd kunnen worden buiten de EHS en dat 
bij de realisatie van het nieuwe landgoed geen gebruik gemaakt kan worden van subsidies voor 
functiewijziging. Om deze reden zien wij geen aanleiding het zoekgebied nieuwe natuur aan te 
passen. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt a. 
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4. Dasselaar Advies namens mevrouw Van Fentener van Vlissingen (Landgoed de Groote 
Wijngaard) 

Reclamant 
a. verzoekt om het landgoed De Groote Wijngaard op de ambitiekaart op te nemen als zoekgebied 

onder KRIV; 
b. verzoekt om de landschapselementen op dit landgoed op te nemen op de beheertypenkaart. 
 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. De begrenzing van zoekgebieden voor nieuwe natuur is beleidsarm overgenomen uit de oude 

natuurgebiedsplannen en het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2009. Reclamant geeft 
onvoldoende onderbouwing voor aanpassing van het zoekgebied. Zie paragraaf 1.4 in het 
natuurbeheerplan voor de wijzigingsprocedure, waarmee wij graag de wensen en behoeften 
van beheerders afstemmen voordat een volgend plan ter inzage wordt gelegd. 

b. Zie hiervoor onze algemene overwegingen, onder 3. 
 

Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
 

5. Dasselaar Advies namens J. van der Krol Bosbouw C.V. 
Reclamant  
a. verzoekt op Landgoed Splinterenburg om wijziging van het beheertype van 
• een perceel agrarische grond nabij de woning Maartensdijkseweg 12 te Bilthoven van “droog 

bos met productie” naar een agrarisch beheertype; 
• percelen langs de Vuurschesteeg en de Maartensdijkseweg, van “droog bos met productie” en 

“botanisch waardevol gras-/akkerland” naar een agrarisch beheertype;  
• het bosperceel aansluitend op de bovengenoemde gronden, van “botanisch waardevol 

gras/akkerland” naar “droog bos met productie”;  
b. geeft aan dat erf en ondergrond van de bebouwing Maartensdijkseweg 10 niet op de juiste 

wijze zijn weergegeven op de kaart en verzoekt dit aan te passen; 
c. stelt voor om op Landgoed Schepersveld de begrenzing van een perceel zodanig aan te passen, 

dat het gehele perceel aangemerkt wordt als open terrein c.q. heide in plaats van een deel van 
het perceel; 

d. verzoekt om het heideterrein gelegen op Landgoed ’t Heihuis onder de camping De 
Maarnseberg op de beheertypenkaart op te nemen als “droge heide”; 

e. stelt voor om op Landgoed ’t Heihuis de bossen nauwkeuriger te inventariseren. Reclamant 
meent dat percelen met monocultuur douglas zijn opgenomen als “dennen-, eiken- en 
beukenbos”, waardoor niet voldaan kan worden aan de daarbij behorende regelgeving; 

f. verzoekt om de beeldbepalende lanen, die op Landgoed Splinterenburg en Landgoed ’t 
Heihuis aanwezig zijn, als landschapselement op te nemen in het plan;  

g. stelt dat door de bij het beheertypen behorende regelgeving eigenaren zeer beperkt worden in 
hun beheer en dat sprake is van niet te kwantificeren financiële consequenties. Hij meent dat 
het natuurbeheerplan grote inbreuk maakt op het gevoerde beheer op het landgoed; 

h. verzoekt om gehoord te worden en in bilateraal overleg de kaart op de aangegeven punten aan 
te passen.  

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. In de digitale kaart die reclamant heeft geraadpleegd voor het indienen van de zienswijze is ten 

onrechte een aantal agrarische percelen als bos aangeduid. In het papieren plan dat ter inzage 
heeft gelegen zijn de percelen aangegeven volgens de door reclamant voorgestelde wijziging. 
Voor deze percelen is er dus geen reden om het plan aan te passen. Wel zullen wij de digitale 
versie van het plan op dit punt herstellen. Het verzoek van reclamant om het aangrenzende 
bosperceel als droog bos met productie op te nemen in plaats van gras-/akkerland nemen wij 
niet over, omdat wij de locatie van het door reclamant bedoelde perceel niet hebben kunnen 
achterhalen. 
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b. De provincies hebben afgesproken de beheertypenkaart te baseren op het landelijke TOP10NL 
bestand. Dat is de meest gedetailleerde, en landelijke meest algemeen toegepaste, 
topografische kartering die beschikbaar is. Uit de gegevens die reclamant ons beschikbaar 
heeft gesteld blijkt niet dat er op zijn gronden sprake is van evidente fouten. We zien daarom 
geen aanleiding de kaarten op dit onderdeel aan te passen. 

c. Wij volgen het standpunt van reclamant. 
d. Wij volgen het standpunt van reclamant en zullen de kaart aanpassen op basis van een recente 

luchtfoto. 
e. Wij kunnen op dit moment voor de bossen op landgoed ’t Heihuis geen wijzigingen doorvoeren 

omdat uit de zienswijze onvoldoende blijkt welk deel wel en welk deel niet gewijzigd zou 
moeten worden. 

f. Zie onze algemene overwegingen, onder 3. 
g. Het natuurbeheerplan leidt niet tot beperking van het beheer van een beheerder. Allereerst 

wijzen wij erop dat het natuurbeheerplan enkel van invloed is op subsidies die in het kader van 
het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) verkregen worden. Verder gaat van het 
natuurbeheerplan geen werking uit richting het beheer danwel de financiële situatie van 
beheerders. De SNL gaat juist uit van meer vertrouwen in de beheerder; de beheerder krijgt 
meer dan voorheen de mogelijkheid om zelf te bepalen welke beheermaatregelen in zijn situatie 
passend zijn om het vastgestelde beheertype in stand te houden. Voor de beheertypen geldt 
daarom een instandhoudingverplichting en dus geen gedetailleerde regelgeving per 
beheertype. Tenslotte worden de vergoedingen van de SNL gebaseerd op reële kosten die 
gemaakt worden om een beheertype in stand te houden. Derhalve kan er geen sprake zijn van 
grote inbreuk op het beheer of van onredelijke financiële consequenties. 

h. Op verzoek van reclamant heeft telefonisch overleg en uitwisseling van gegevens 
plaatsgevonden, waarna wij bovenstaande afwegingen hebben gemaakt. 
 

Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt c en d.  
Herstel digitale kaart op viewer website. 
 

6. Dasselaar Advies namens de heren Molster (Landgoed Overbosch) 
Reclamant 
a. stelt voor om het beheertype voor het weiland dat op de hoek van de Embranchementsweg en 

de Vuursche Dreef ligt van “droog bos met productie” naar het agrarische beheertype 
“botanisch waardevol grasland/akkerland” te wijzigen; 

b. stelt dat door de bij het beheertype behorende regelgeving eigenaren zeer beperkt worden in 
hun beheer en dat sprake is van niet te kwantificeren financiële consequenties. Hij meent dat 
het natuurbeheerplan grote inbreuk maakt op het gevoerde beheer op het landgoed. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Zie onze overweging bij reclamant 5, onder a. 
b. Zie onze overweging bij reclamant 5, onder g. 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
Herstel digitale kaart op viewer website. 
 

7. Gemeente Lopik 
Reclamant  
a. verzoekt om binnen het AVP-gebied de Utrechtse Waarden een ruimere begrenzing voor 

botanisch waardevol grasland aan te houden. Het gebied biedt veel potentie voor waardevolle 
botanische percelen die kunnen bijdragen aan vergroting van de biodiversiteit. Een veel 
ruimere begrenzing biedt meer mogelijkheid om op kansen in te spelen;  
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b. verzoekt de begrenzing van twee percelen als “botanisch waardevol grasland” in de 
uiterwaarden van de Lek te laten vervallen en deze hectares elders in de gemeente te 
herbegrenzen; 

c. verzoekt om delen van de percelen van een agrariër, die niet zijn begrensd voor “botanisch 
randenbeheer”, alsnog in deze begrenzing op te nemen; 

d. maakt zich ernstig zorgen over de uitputting van middelen voor het beheer van de 
karakteristieke landschapselementen in het nationaal landschap Groene Hart en de Utrechtse 
Waarden. Reclamant vraagt om door maximale inzet, extra middelen vrij te maken voor 
blijvende ondersteuning van het beheer van knotbomen, hoogstamboomgaarden en andere 
karakteristieke landschapselementen; 

e. verzoekt om maatwerkpakketten zodanig te organiseren, dat particulieren niet vanwege de 
administratieve rompslomp afhaken en hierbij de ervaringen van de regeling Kleine 
landschapselementen zwaar mee te laten wegen; 

f. heeft begrepen dat de regeling Kleine landschapselementen per 1 januari 2010 niet meer is 
opengesteld voor nieuw te contracteren landschapselementen en vraagt of het huidige jaarlijkse 
budget voor lopende beheerscontracten beschikbaar blijft voor continuering van de contracten 
en voor maatwerkpakketten.  
 

Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Voor een effectieve inzet van de botanische perceelspakketten is het van belang dat deze niet te 

versnipperd worden gerealiseerd. In 2004 heeft de Minister van LNV met de provincies 
afgesproken dat de ‘verdunning’ van botanische perceelspakketten beperkt wordt. Er is 
afgesproken dat voor deze pakketten een maximale ‘verdunning’ wordt aangehouden van 1 op 
2. Dat houdt in dat voor 100 ha botanisch perceelsbeheer het zoekgebied niet meer dan 200 ha 
in omvang mag zijn. Tevens is met de Minister afgesproken dat deze beheerpakketten in 
principe alleen binnen de EHS ingezet worden. Wij hebben ervoor gekozen deze pakketten 
vooral in te zetten op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug, waar kwel optreedt, en op 
percelen waarop beheerders al een subsidieovereenkomst hadden voor botanisch 
perceelsbeheer. Gelet op deze afspraken met de Minister en de gewenste effectieve inzet van 
deze pakketten is een ruimere inzet niet gewenst. 

b. Deze door reclamant voorgestelde wijziging kunnen wij niet overnemen in dit stadium van het 
natuurbeheerplan, omdat voor een dergelijke wijziging een inspraakprocedure nodig is. Wij 
zullen dit punt in overweging nemen voor het Natuurbeheerplan 2012. 

c. Wij volgen de zienswijze van reclamant. 
d. Zie onze algemene overwegingen, onder 1. 
e. In overleg met Landschap Erfgoed Utrecht bezien wij op dit moment op welke wijze we het 

gebruik van het regionaal maatwerk zo laagdrempelig mogelijk kunnen maken. Daarbij 
worden ook de ervaringen meegenomen die zijn opgedaan met de regeling Kleine 
landschapselementen. 

f. Zie onze algemene overwegingen, onder 2. 
 

Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt c. 

 

8. Gemeente Montfoort 
Reclamant  
a. bedankt de provincie voor het opnemen van eendenkooi Beloken land in het natuurbeheerplan. 

Verzoekt het beheertype N17.04 in de bijlage te vermelden en te helpen bij het verkrijgen van 
de subsidie, omdat de eendenkooi nu niet is geregistreerd;  

b. verzoekt om binnen het AVP-gebied de Utrechtse Waarden een ruimere begrenzing voor 
botanisch waardevol grasland aan te houden. Het gebied biedt veel potentie voor waardevolle 
botanische percelen die kunnen bijdragen aan vergroting van de biodiversiteit. Een veel 
ruimere begrenzing biedt meer mogelijkheid om op kansen in te spelen;  
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c. stelt dat in het ontwerp-natuurbeheerplan weinig aandacht wordt gegeven aan 
landschapselementen, en verzoekt hiervoor meer inspanning te leveren en nieuwe budgetten 
voor beheer ter beschikking te stellen; 

d. geeft aan er veel waarde aan te hechten dat in het natuurbeheerplan wordt opgenomen dat 
nieuwe natuur niet leidt tot ammoniakgevoelige gebieden, vooral daar waar de natuurdoelen de 
linten met boerderijen raken, zoals langs de Reinaldaweg en de Hollandse IJssel; 

e. stelt dat het bosje van Cromwijk nat hakhout moet zijn en geen droog hakhout; 
f. verzoekt om inmiddels gerealiseerde nieuwe natuur als ‘bestaand’ of ‘gerealiseerd’ op kaart te 

zetten. Reclamant meent, dat het begrip “Nieuwe natuur” leidt tot verwarring en vragen van 
agrariërs, omdat sommige van deze natuur inmiddels bestaand is; 

g. geeft aan dat de mate van realiseerbaarheid van de EVZ Hollandse IJssel in de 
Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden ter discussie staat. Reclamant verzoekt om in 
overleg te gaan met de provinciale ambtelijke vertegenwoordiger in het programmateam De 
Utrechtse Waarden voor eventuele bijstelling van de doelen. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Het beheertype N17.04 is al opgenomen in bijlage 2 van het ontwerp-natuurbeheerplan en dit 

is in het definitieve plan overgenomen. De reclamant kan met het DLG Steunpunt regio West 
(030 - 234 4079, werkdagen van 9.00 - 14.00 uur) contact opnemen voor advies over de 
subsidie. 

b. Zie onze overweging bij reclamant 7, onder a. 
c. Zie onze algemene overwegingen, onder 1. 
d. De vaststelling van de ligging van voor verzuring gevoelige elementen gebeurt niet in het 

natuurbeheerplan, maar gebeurt in de Wet ammoniak en veehouderij, en in het besluit van PS 
van 13 april 2010 tot aanwijzing van verzuringsgevoelige gebieden. In dat besluit wordt ten 
aanzien van nieuwe natuur gesteld dat nieuw aangelegde natuur, die na 1 mei 1988 voor het 
eerst is begrensd niet als voor verzuring gevoelig kan worden aangemerkt.  

e. Volgens onze gegevens staat het bosje van Cromwijk al als nat hakhout op de kaart (N17.01: 
vochtig hakhout en middenbos). 

f. Wij hebben met de Minister van LNV afspraken gemaakt over de realisatie van 11.230 ha 
nieuwe natuur (waarvan een gedeelte robuuste verbindingszone is). In het natuurbeheerplan 
wordt inzichtelijk gemaakt waar deze 11.230 ha gerealiseerd wordt. Om tot een goede 
verantwoording te komen dienen ook de gerealiseerde hectares als onderdeel van de 
taakstelling in beeld te blijven. Het is wel degelijk onze ambitie om hierbij het onderscheid 
tussen gerealiseerde en nog te realiseren natuur in beeld te brengen. In het kader van het 
project Nulmeting op Kaart wordt dit onderscheid op dit moment uitgewerkt. Omdat dit een 
tijdrovend project is, is het niet mogelijk het onderscheid al in het Natuurbeheerplan 2011 te 
maken.  

g. Wij hebben samen met de gebiedscommissie geconstateerd dat het niet zinvol is om op korte 
termijn de natuurvriendelijke oevers van de evz Hollands IJssel in te willen richten. Gezien de 
complexe eigendomssituatie schatten wij in dat dit pas na 2013 mogelijk is. Dit heeft geen 
consequenties voor de doelen en het aanpassen van de doelen is dan ook niet aan de orde. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 

 

9. Gemeente Oudewater 
Reclamant  
a. maakt zich ernstig zorgen over de uitputting van middelen voor het beheer van de 

karakteristieke landschapselementen in het nationaal landschap Groene Hart en de Utrechtse 
Waarden. Reclamant betreurt het dat alleen nieuwe overeenkomsten zijn af te sluiten voor 
elementen die eerder waren ondergebracht in de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. 
Betrokkene vraagt om door maximale inzet, extra middelen vrij te maken voor blijvende 
ondersteuning van het beheer van karakteristieke landschapselementen; 
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b. mist op de beheerkaarten de landschapselementen die zijn ondergebracht in de regeling Kleine 
landschapselementen; 

c. verzoekt om binnen het AVP-gebied de Utrechtse Waarden een ruimere begrenzing botanisch 
waardevol grasland aan te houden. Het gebied biedt veel potentie voor waardevolle botanische 
percelen die kunnen bijdragen aan vergroting van de biodiversiteit. Een veel ruimere 
begrenzing biedt meer mogelijkheid om op kansen in te spelen.  

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Zie onze algemene overwegingen, onder 1. Voor de volledigheid merken wij op dat ook budget 

beschikbaar is voor elementen waarvan het beheer op basis van de Subsidieregeling 
Natuurbeheer wordt gesubsidieerd. 

b. Zie onze algemene overwegingen, onder 2. 
c. Zie onze overweging bij reclamant 7, onder a. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
 

10. Groene Raedt namens Landgoed Hindersteyn BV en Rhodesteyn Langbroek BV 
Reclamant 
a. verzoekt om enkele aanpassingen op de beheertypenkaart; 
b. verzoekt om opnemen van landschapselementen op de beheertypenkaart; 
c. vraagt om aan perceel 50, waarvoor op de Ambitiekaart natuur “geen ambitie” is opgenomen, 

ambitie 17.01 toe te kennen. Hetzelfde verzoek geldt voor de noordelijke punt van perceel 84, 
waar het aan perceel 83 grenst; 

d. wenst kleine aanpassingen op de ambitiekaart voor de percelen 87 – 90, waarvoor thans de 
ambitie 15.02 en 00.02 geldt, maar waar de grens scheef door de betreffende percelen is 
getrokken. Dit leidt tot de vraag of beide ambities van toepassing zijn. Dezelfde vraag geldt 
voor de percelen 58, 60, 62 en 86.  

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Wij volgen het standpunt van reclamant. 
b. Zie onze algemene overwegingen, onder 3. 
c. Wij volgen het standpunt van reclamant. 
d. Wij zullen de ambitiekaart op dit punt verbeteren. 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt a, c, d. 
 

11. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  
Reclamant  
a. vraagt in te stemmen met het gebruik van de UNAT-kaart 2007 voor grondwaterstudies, totdat 

een nieuw landelijk instrument beschikbaar is. Het waterschap kan de beheertypen uit het 
natuurbeheerplan niet gebruiken voor deze studies, omdat er geen abiotische randvoorwaarden 
voor de beheertypen zijn geformuleerd; 

b. vraagt in te stemmen met het gebruik van de UNAT kaart 2007 als input voor de actualisatie 
van de Ambitiekaart in het natuurbeheerplan dit najaar. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Het natuurbeheerplan is primair bedoeld als sturingsinstrument voor de subsidies voor 

natuurbeheer. De onderliggende Index Natuur & Landschap is opgesteld in overleg met 
beheerders, en wordt door zowel de landelijke natuurbeheerders als de provincies en het 
Ministerie van LNV gezien als de nieuwe taal voor natuurkwaliteit. Wij achten het van groot 
belang dat ook andere overheden, zoals waterschappen van deze taal gebruik gaan maken.  
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Het is de bedoeling dat de beheertypen uit de Index in de toekomst in kwaliteitsklassen worden 
uitgewerkt, die onder meer informatie gaan bevatten over abiotische randvoorwaarden. Wij 
begrijpen dat die voorwaarden, vooral op hydrologisch gebied, voor het waterschap van 
belang zijn. Het hanteren van de door reclamant genoemde UNATkaart zien wij als een 
tussenoplossing totdat de kwaliteitsklassen van de Index verder uitgewerkt zijn. Voor het 
natuurbeheerplan heeft dit verder geen consequenties.  

b. De huidige UNATkaart is al toegepast bij het opstellen van de ambitiekaart. In IPO-verband 
zullen wij bespreken hoe de opname van de kwaliteitsklassen op de ambitiekaart wordt 
vormgegeven. Als het Waterschap beschikt over bruikbare informatie voor die kaart, dan gaan 
wij te zijner tijd graag in overleg hoe deze informatie benut kan worden. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
 

12. KCLG namens de heer G.J.H. Vlug 
Reclamant 

 verzoekt om de percelen de percelen Langbroek C 94 en Langbroek C 90, aan de Langbroekerdijk  
 B 18a, waarvoor in 2009 beschikkingen voor inrichtingssubsidie en subsidie functiewijziging zijn  

afgegeven, op te nemen als natuur. Reclamant geeft aan dat ondanks dat deze percelen omgevormd  
zijn naar natuur er nu geen mogelijkheid is om een SNL-subsidie aan te vragen.  
 
Overweging Gedeputeerde Staten 
Wij volgen de zienswijze van reclamant. De percelen worden op kaart gezet met beheertype 
kruiden- en faunarijk grasland. 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan. 
 

13. Landgoed Anderstein 
Reclamant  
verzoekt om drie wijzigingen in het natuurbeheerplan te verwerken: twee houtwallen/singels 
(L01.02), die thans gedeeltelijk zijn aangegeven als N16.01, en enkele houtwallen en een bomenrij 
die nog ontbreken.  
 
Overweging Gedeputeerde Staten 
Zie onze algemene overwegingen, onder 3. 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
 

14. Landgoed Pijnenburg  
Reclamant  
a. verzoekt de eerder namens de eigenaren over het Natuurbeheerplan 2009 gemaakte 

opmerkingen met betrekking tot de inventarisatie, alsnog te verwerken en verzoekt om in 
bilateraal overleg de kaart op de aangegeven punten aan te passen; 

b. verzoekt om enkele terreingedeelten niet in het natuurbeheerplan op te nemen. Het gaat daarbij 
met name om erven en gazons. 

c. geeft aan dat de waterpartijen niet op de juiste wijze in het plan zijn opgenomen; 
d. stelt voor het bos dat in “De Binnenplaats” is opgenomen als “droog bos met productie” op te 

nemen als “dennen-, eiken- en beukenbos”. Reclamant meent dat juist dit bos - voor 80% 
bestaande uit oude beuken en eiken - geen productiefunctie heeft;  
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e. verzoekt de aanduiding “droog bos met productie” van de kaart te halen bij de weilanden van 
enkele boerderijen, waarvan de graslanden zijn verpacht als agrarische grond, bij terrein 
Brandenburg en Beer z’n veld; 

f. stelt voor om een aantal bosontsluitingswegen bij Brandenburg op de kaart te vermelden als 
“bos”; 

g. stelt voor om diverse lanen als landschapselementen op de kaart op te nemen; 
h. geeft aan dat er begin 2010 tussen de provincie en de gemeente Soest, Waterschap Vallei en 

Eem en het Landgoed Pijnenburg een overeenkomst is gesloten met betrekking tot de 
ontwikkeling van het Soesterveen/De Wiek en verzoekt de gemaakte afspraken, die niet op de 
juiste wijze op de kaart zijn weergegeven, alsnog te verwerken conform de bijgevoegde 
tekening; 

i. attendeert op het feit dat de open ruimten op het voormalige defensieterrein gelegen aan de 
Hilversumsestraatweg/Hoge Vuurscheweg gebruikt worden voor hondentrainingen; 

j. meent dat een goede en gedegen inventarisatie van de aanwezige doeltypen ontbreekt; 
k. vindt dat door de bij het beheertype behorende regelgeving eigenaren zeer beperkt worden in 

hun beheer en dat sprake is van niet te kwantificeren financiële consequenties. Hij meent dat 
het natuurbeheerplan grote inbreuk maakt op het gevoerde beheer op het landgoed.  

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. In overleg met reclamant hebben wij de kaarten bekeken en op een aantal plaatsen de door 

reclamant gewenste aanpassingen overgenomen. 
b. Zie onze overweging bij reclamant 5, onder b. 
c. Wij volgen standpunt van reclamant en hebben de waterpartijen overgenomen volgens de door 

reclamant aangeleverde kaart. 
d. Wij volgen het standpunt van reclamant. 
e. Wij volgen het standpunt van reclamant. 
f. Zie onze overweging bij reclamant 5, onder b. 
g. Zie onze algemene overwegingen, onder 3. 
h. Het aanvragen van subsidie voor inrichting en beheer van het terrein voor de typen nat 

schraalland en vochtig hooiland is mogelijk op basis van de huidige begrenzing. Die komt voor 
deze beheertypen overeen met de definitieve plankaart De Wiek van 6 januari 2010 die in ons 
bezit is, met uitzondering van 2 kleine percelen die nog als nieuwe natuur begrensd moeten 
worden. De door reclamant bij de zienswijze aangeleverde tekening (concept november 2009) 
wijkt echter op 1 van deze percelen af van de definitieve tekening (januari 2010). Bovendien 
nemen wij de begrenzingenkaart van het Natuurbeheerplan 2009 beleidsarm over in dit plan 
(kaart 1). We willen de benodigde aanpassingen graag in één keer goed doorvoeren en gaan 
daarom graag op korte termijn met reclamant in overleg, zodat we het plan voor 2012 
helemaal in orde kunnen maken op basis van de gemaakte afspraken. 

i. Wij zullen de beheertypenkaart op dit punt aanpassen. 
j. Wij brengen de doeltypen zo goed mogelijk in beeld en werken graag samen met particulieren 

en organisaties om verbeteringen op detailniveau aan te brengen. 
k. Zie onze overweging bij reclamant 5, onder g. 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt a, c, d, e, i. 
 

15. Landgoed Voreneng 
Reclamant 
a. verzoekt om de begrenzing op de beheertypenkaart aan te passen op basis van bijgevoegde 

kaart; 
b. meldt dat een subsidiebeschikking van de Dienst Regelingen is ontvangen voor het beheer van 

een aantal landschapselementen; 
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c. stelt dat het bestuur van het landgoed zeer teleurgesteld is, dat de provincie momenteel geen 
reden ziet om Voreneng binnen de begrenzing nieuwe natuur op te nemen en hoopt, dat dit 
standpunt wordt heroverwogen. 
 

Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Wij vermoeden dat het (geringe) verschil in begrenzing te maken heeft met de verschillen in 

kaartondergrond. LNV gebruikt waarschijnlijk de kadastrale kaarten; de provincie is gebonden 
aan het gebruik van de TOP10NL. 

b. Zie onze algemene overwegingen, onder 3. Elementen binnen natuurgebieden met een 
subsidieovereenkomst worden op de kaart met beheertypen geplaatst. 

c. Reclamant heeft deze zienswijze ook in 2009 ingediend. In zijn zienswijze heeft hij geen nieuwe 
gronden aangevoerd die tot een andere overweging leiden. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 

 

16. Landinrichtingscommissie voor de herinrichting Noorderpark 
Reclamant  
a. adviseert om te bezien of de grenzen tussen bestaande en nieuwe natuur aangepast moeten 

worden op basis van de eigendomssituatie en stelt voor daarbij de kaart van het 
Grondstrategieplan te gebruiken, die een goed inzicht geeft in de nog te verwerven percelen 
(buiten de Bethunepolder); 

b. ondersteunt de provinciale overweging op pagina 19 om het natuurbeheerplan gedeeltelijk aan 
te passen op basis van de grondposities die na het Plan van Toedeling Noorderpark aan de orde 
zijn. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Vooralsnog zien wij geen aanleiding deze begrenzing te herzien. De begrenzing van nieuwe 

natuur laat zien op welke wijze de provincie invulling geeft aan de afspraken met het rijk over 
de realisatie van de nieuwe natuurhectares. De situatie in het Noorderparkgebied is redelijk 
complex. In het kader van het Gis Grondverwerving hebben wij daarom, op basis van 
eenduidige definities en mede op basis van historische karteringen en oude kadastrale 
informatie, zorgvuldig bekeken welke percelen als bestaande en nieuwe natuur aangemerkt 
zouden moeten worden. Een kaart met de huidige eigendomssituatie is hier naar onze mening 
niet bruikbaar voor, omdat deze alleen de huidige eigendommen in beeld brengt. Ook 
particulieren kunnen nu immers al natuurgrond in eigendom hebben.  

b. Mede op basis van het afgeronde Plan van Toedeling zullen wij bezien welke wijzigingen wij 
zullen doorvoeren. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
 

17. Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), mede namens 35 andere organisaties 
Reclamant  
a. bepleit uitbreiding van de budgetten voor nieuwe en bestaande landschapselementen, omdat er 

nu geen middelen beschikbaar zijn voor landschapselementen, die nog geen SVNL-contract 
hebben of nieuw aangelegd worden. Reclamant vindt het dan ook zeer zorgelijk, dat de 
provincie nu het besluit neemt om de komende jaren alleen financiële middelen beschikbaar te 
stellen voor het onderhoud van landschapselementen waarvoor reeds subsidie wordt uitgekeerd; 

b. pleit ervoor dat in het natuurbeheerplan, op pagina 30, ook wordt aangegeven dat de regeling 
Kleine Landschapselementen per 1 januari 2010 niet meer is opengesteld voor nieuwe 
elementen en dat er wel beheersubsidie beschikbaar is voor die elementen waarvoor reeds 
subsidie wordt uitgekeerd. Het is voor reclamant verder van belang, dat deze KLE-
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overeenkomsten worden opgenomen als maatwerkpakketten in de SVNL.  
 

Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Zie onze algemene overwegingen, onder 1. 
b. Zie onze algemene overwegingen, onder 2. 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
 

18. Dhr. B.G.M. Versteegh namens LTO Noord West Utrecht 
Reclamant  
a. meldt met betrekking tot de Wijzigingsprocedure voor het natuurbeheerplan (paragraaf 1.4), dat 

door reclamant inbreng wordt geleverd bij wijziging en beheer van het plan, gezien het grote 
belang voor omwonenden met aangrenzende percelen;  

b. vraagt zich af welke meting telt om te bepalen of bestaand gebruik schadelijk is voor de doelen 
van Natura 2000-gebieden. Dit naar aanleiding van de tekst op pagina 10 over Natura 2000; 

c. verzoekt om de probleemvergoeding los te koppelen van agrarisch natuurbeheer en verwijst 
daarbij naar de tekst op pagina 25; 

d. meent dat de tekst op pagina 37/38 te gedetailleerd is en er geen rekening is gehouden met 
beheer door agrariërs die er wonen en werken en dat waar mogelijk met particulier beheer meer 
en sneller resultaten zijn te behalen; 

e. stelt dat de EVZ ambitie van de provincie te hoog is, zeker in gebieden waar ook al groene 
ruggengraat opgaven zijn. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. In de wijzigingsprocedure wordt al de mogelijkheid geboden dat beheerders of andere 

belanghebbenden hun wensen voor wijziging kenbaar kunnen maken voor 1 januari.  
b. Het natuurbeheerplan bepaalt niet de voorwaarden voor bestaand gebruik in Natura 2000 

gebieden; die worden opgenomen in de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden. 
c. De koppeling van de regeling ‘natuurlijke handicaps’ aan het agrarische natuurbeheer wordt 

niet geregeld in het natuurbeheerplan, maar in de Subsidieverordening natuur- en 
landschapsbeheer. De inspraak beperkt zich tot de toewijzing van beheertypen aan percelen; 
de inhoud van de subsidieregelingen en de daarin opgenomen koppeling tussen agrarisch 
natuurbeheer en de regeling natuurlijke handicaps zijn geen onderwerp van inspraak. Evenmin 
heeft in het natuurbeheerplan een wijziging plaatsgevonden van de gebieden waar de regeling 
natuurlijke handicaps ingezet kan worden. 

d. In bijlage 1 staat per deelgebied aangegeven welke ambities de provincie heeft voor natuur in 
de verschillende deelgebieden. De detaillering in bijlage 1 is nodig om ervoor te zorgen dat er 
nieuwe natuur komt met een hoge kwaliteit die past bij de natuurlijke omstandigheden van het 
gebied. Particulier natuurbeheer is in een groot deel van het begrensde gebied mogelijk. 

e. Wij vinden het behoud van biodiversiteit belangrijk en hebben daarom ecologische 
verbindingszones begrensd. Die maken uitwisseling van dier- en plantensoorten tussen 
verschillende gebieden mogelijk en dragen daarmee bij aan de biodiversiteit. Daar waar 
ecologische verbindingszones overlappen met de groene ruggengraat kan de evz deel gaan 
uitmaken van de groene ruggengraat. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 

 

19. Natuurmonumenten 
Reclamant geeft aan de goede samenwerking tijdens het opstellen van het natuurbeheerplan te 
waarderen. 
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Reclamant  
a. constateert enkele verschillen tussen de provinciale beheertypenkaarten en de kaarten van 

Natuurmonumenten en verzoekt deze te corrigeren: 
• nieuwe landschapselementen zijn niet op de kaart aangegeven 
• in de kaart van de Tienhovense Plassen, de Kievitsbuurt bij Breukelen en in de Botshol 

zitten enkele – qua oppervlakte kleine – verschillen met de door Natuurmonumenten 
opgegeven beheertypen; 

• voor delen van de Kaapse bossen is het beheertype hakhout gewenst, beheertypen met een 
productiefunctie komen niet voor in dit gebied; 

• in Eemland liggen enkele pas van Staatsbosbeheer aan Natuurmonumenten overgedragen 
gronden; de Natuurmonumentendoelstelling is daar N12.02 (kruiden- en faunarijk 
grasland) in plaats van N00.01; 

b. mist op de kaart de gebieden in Groot Mijdrecht Noordwest waarvoor momenteel een 
beheervergoeding wordt ontvangen en gaat ervan uit dat er voor genoemde gebieden de 
mogelijkheid komt om een beheervergoeding aan te vragen; 

c. constateert enkele verschillen tussen de provinciale ambitiekaart en de kaart van 
Natuurmonumenten en verzoekt deze te corrigeren: 
• in Op Hees geeft de provinciekaart N12.05 (kruiden- en faunarijke akker) aan, terwijl 

Natuurmonumenten op die plaatsen N12.02 (kruiden- en faunarijk grasland) beheert en 
nastreeft 

• in Soesterveen staat op de provinciekaart N14.02 (hoog- en laagveenbos), waar 
Natuurmonumenten, N06.04 (vochtige heide) nastreeft; 

d. gaat er vanuit dat de ambitiekaart concreter zal worden ingevuld met specifieke beheertypen op 
basis van de beheerplannen Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en Botshol die momenteel 
worden voorbereid; 

e. vraagt aan de provincie om de komende jaren ook aandacht te blijven geven aan de 
kwaliteitsverbetering van bestaande natuurterreinen en hiervoor de benodigde financiële 
middelen beschikbaar te stellen; 

f. verzoekt in het natuurbeheerplan een procedureel korte route voor (technische) aanpassingen te 
beschrijven; 

g. geeft aan in de toekomst te zullen voorstellen een kaart in het natuurbeheerplan op te nemen, 
waarop is aangegeven in welke recreatieklassen de gebieden van Natuurmonumenten vallen. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. De door Natuurmonumenten op kaart aangegeven landschapselementen binnen de EHS zijn 

overgenomen op de kaart. De overige onder punt a genoemde wijzigingen zullen wij 1 op 1 
overnemen, met uitzondering van enkele plaatsen in de Botshol waar de door reclamant 
aangegeven kaart afwijkt van recente luchtfoto’s. Naast de door reclamant aangegeven 
verschillen hebben wij nog andere verschillen op kaart aangetroffen. Hierover willen wij met 
reclamant in gesprek gaan voor een volgende herziening van het natuurbeheerplan. 

b. Deze gebieden liggen buiten de begrenzing van de EHS. Hier is wel agrarisch natuurbeheer 
mogelijk Overigens heeft reclamant dezelfde zienswijze ook in 2009 ingebracht. Wij zijn op dit 
moment geen aanleiding om op dit punt tot een andere overweging te komen. 

c. Wij volgen de zienswijze van reclamant. 
d. Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 van het natuurbeheerplan zullen wij de beheertypen- en 

ambitiekaart wijzigen, wanneer de vastgestelde Natura2000-plannen daar aanleiding toe 
geven. 

e. De SKNL voorziet in de mogelijkheid van subsidie voor kwaliteitsverbetering van bestaande 
natuur. Om dit onderdeel van kracht te laten zijn zal in het natuurbeheerplan inzichtelijk 
moeten zijn waar een kwaliteitsverbetering gewenst is. Voor het opnemen van deze 
kwaliteitsimpuls zijn de kwaliteitsklassen een essentieel instrument. De kwaliteitsklassen 
worden echter nog uitgewerkt, en zullen naar verwachting in 2012 gereed zijn. Het besluit over 
het budget dat voor deze kwaliteitsimpuls beschikbaar wordt gesteld wordt genomen in het 
openstellingsbesluit van de SKNL en niet in het natuurbeheerplan. 



Nota van Zienswijzen, Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 

 22

f. De procedure voor technische aanpassingen is opgenomen in paragraaf 1.4 van het 
natuurbeheerplan. Wanneer wensen voor aanpassing vóór 1 januari worden aangeleverd, 
kunnen deze eenvoudig in de afweging worden meegenomen. 

g. Het natuurbeheerplan regelt de subsidiemogelijkheden van de SVNL. In deze 
subsidieverordening is op dit moment sprake van één recreatietype. Om die reden is het niet 
mogelijk om in het natuurbeheerplan het onderscheid van 5 recreatietypen van de Index over te 
nemen. Op dit moment wordt er gestart met een onderzoek naar de provinciale ambities ten 
aanzien van recreatie in de SVNL, inclusief de toepassing van de 5 recreatietypen uit de Index. 
Mocht dit leiden tot opname van de recreatietypen in de SVNL, dan zullen wij de recreatietypen 
op dat moment opnemen in het natuurbeheerplan. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt a en c. 
 

20. Ing. F.A.M. Nieuwendijk namens alle agrarische ondernemers van Polder Mijnden 
Reclamant  
a. vindt dat er in het gehele plan teveel nadruk wordt gelegd op vernatting, en is van mening dat 

dit een probleem is voor weidevogels en voor de agrarische ondernemers;  
b. constateert dat bestemmings- en watergebiedsplannen worden afgestemd op het 

natuurbeheerplan, en vraagt hoe met de planologische consequenties daarvan moet worden 
omgegaan;  

c. is van mening dat er sprake is van aantasting van gebruiksrechten van grond in eigendom van 
agrariërs/particulieren. Reclamant meent dat de effecten van het natuurbeheerplan zijn, dat 
gronden in de omgeving van in het natuurbeheerplan begrensde gebieden te maken krijgen met 
de daarop gelegde natuurambitie, bijvoorbeeld bij vernatting;  

d. vraagt om een duidelijker kleurenonderscheid op de beheertypenkaart en een legenda; 
e. stelt voor om op de kaart de huidige ambitie van het deelgebied VP43 voor Polder Mijnden te 

wijzigen in 12.02 en 12.03, omdat deze ambities naar zijn mening beter bij dit gebied passen;  
f. is van mening dat met de beheertypen nat schraalland en vochtig hooiland geen 

weidevogelgebied wordt gerealiseerd. Hij refereert aan het begrenzingenplan uit 1988 waarin 
de hele Polder Mijnden als weidevogelgebied is aangewezen, terwijl in het ontwerp-
natuurbeheerplan 2011 slechts een deel van de polder een begrenzing heeft voor 
weidevogelgebied. Reclamant vindt dat nu sprake is van het voornemen om de doelstelling van 
de gehele Polder Mijnden, die in 1988 is aangewezen als weidevogelgebied (op kaart 3 
Agrarische beheertypen staat de polder slechts gedeeltelijk als zodanig ingetekend), te wijzigen 
er een meerjarig onderzoek moet worden verricht naar de reden waarom de ambitie moet 
worden gewijzigd. Hij wijst daarbij tevens op de strijdigheid met de conventie van Bern en de 
notitie uit 2009 over begrenzing van de weidevogelgebieden; 

g. constateert dat geen agrarisch randenbeheer mogelijk is in het oosten van de polder en vraagt 
waarom er geen begrenzing voor randenbeheer is in de gehele Polder Mijnden op alle gronden 
die in gebruik zijn bij agrarische ondernemers; 

h. vraagt zich af waarom niet ook het gehele oostelijke deel de mogelijkheid wordt geboden om 
een probleemgebiedenvergoeding aan te vragen. Hij wil daarom weten hoe de begrenzing is 
vastgesteld. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Reclamant heeft deze zienswijze ook in 2009 ingediend. In zijn zienswijze heeft hij geen nieuwe 

gronden aangevoerd die tot een andere overweging leiden. 
b. Zie onze algemene overweging onder 4 ten aanzien van de planologische werking van het 

natuurbeheerplan. Gemeenten en waterschappen dienen een eigen integrale belangenafweging 
te maken bij de vaststelling van bestemmings- en watergebiedsplannen.  

c. Zie onze algemene overweging onder 4 ten aanzien van de planologische werking van het 
natuurbeheerplan. Er is geen sprake van aantasting van de gebruiksrechten van deze grond. 
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d. Wij hanteren de landelijke kleurindelingen waarover de provincies gezamenlijk afspraken 
hebben gemaakt.Voor het raadplegen van details zijn digitale kaarten beschikbaar op onze 
website. De legenda zal worden verbeterd. 

e. De ambitie van de provincie is om in gebied VP 43 vochtige schraalgraslanden te ontwikkelen. 
De beheertypen 12.02 en 12.03 geven geen invulling aan deze doelstelling. 

f. De begrenzing van natuurgebied en het weidevogelgebied in polder Mijnden zijn niet gewijzigd 
ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2009, dat op 29 september 2009 door GS is vastgesteld 
en het natuurgebiedsplan Vecht en plassengebied uit 2002. In al deze plannen heeft 
doorvertaling van het begrenzingenplan uit 1988 plaatsgevonden. Wij gaan dus wel degelijk op 
een consequente wijze om met het begrenzingenplan uit 1988. De in het natuurbeheerplan 
opgenomen beheertypen zullen wel degelijk ook een functie vervullen voor de meer kritische 
weidevogels. 

g. De begrenzing van gebieden voor agrarisch randenbeheer in polder Mijnden is overgenomen 
uit het Natuurbeheerplan 2009, dat op 29 september 2009 door GS is vastgesteld Reclamant 
heeft deze zienswijze ook in 2009 ingediend. In zijn zienswijze heeft hij geen nieuwe gronden 
aangevoerd die tot een andere overweging leiden. 

h. Reclamant heeft deze zienswijze ook in 2009 ingediend. In zijn zienswijze heeft hij geen nieuwe 
gronden aangevoerd die tot een andere overweging leiden. Voor de volledigheid merken wij op 
dat de begrenzing van probleemgebieden in dit natuurbeheerplan niet gewijzigd is. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt d: verbeteren legenda. 
 

21. NSW-landgoed Het Blauwe Huis  
Reclamant 
a. verzoekt om enkele aanpassingen aan de beheertypen op de ambitiekaart, namelijk: 

• de zogenoemde Schapenweide: de ambitie droog schraalland 
• poel in de Schapenweide: het beheertype poel en klein historisch water 
• bospercelen: het beheertype dennen-, eiken- en beukenbos; 

b. verzoekt om hem, vanwege zijn ambitie om de nog te verwerven gronden bij Valkenheide in 
eigendom en beheer te verkrijgen, als volwaardige kandidaat in de betreffende procedure te 
betrekken, indien op basis van dit natuurbeheerplan genoemde gronden worden verworven. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Wij volgen het standpunt van reclamant aangaande de wijziging van deze beheertypen op de 

ambitiekaart. 
b. De wijze waarop gronden worden doorgeleverd aan particulieren wordt niet geregeld met het 

natuurbeheerplan, en lag daarom niet ter inspraak voor. Voor de volledigheid wijzen wij erop 
dat wij voor doorlevering van verworven gronden aan particulieren voor natuurontwikkeling 
een standaard procedure hebben. Deze houdt in dat in eerste instantie alle eigenaren met 
grond grenzend aan de betreffende verworven grond worden uitgenodigd hun belangstelling 
kenbaar te maken. Indien er meerdere belangstellenden zijn gaat de grond naar degene van 
wie de woning het dichtst bij ligt. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt a. 
 

22. NSW-landgoed Het Kombos B.V. 
Reclamant  
a. verzoekt om enkele aanpassingen aan de beheertypen, namelijk: 

• het ven De Kom: het beheertype zwakgebufferd ven 
• de zogenaamde Puntweide: het beheertype nat schraalland 
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• de overige graslandpercelen: de ambitie vochtig hooiland 
• de bospercelen: het beheertype dennen-, eiken- en beukenbos 
• de zogenaamde wildakker: het beheertype kruiden- en faunarijke akker; 

b. verzoekt om aan de poelen gelegen in het Kombos het beheertype poel en klein historisch water 
toe te kennen. Reclamant geeft daarbij aan een bezwaarschrift te hebben ingediend omdat de 
poelen niet zijn opgenomen in het Natuurbeheerplan 2009; 

c. enkele landschapselementen op de beheertypenkaart op te nemen, namelijk: 
• de elzensingels op de percelen aan de Griftdijk ten noorden van Maarsbergen met het 

beheertype elzensingel 
• de houtwallen op de percelen aan de Griftdijk ten noorden van Maarsbergen met het 

beheertype houtwal en houtsingel;  
d. verzoekt om op grond van ingebrachte argumentatie de gronden die hij in eigendom heeft aan 

de Griftdijk onder te brengen in het zoekgebied voor nieuwe natuur. 
 

Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Wij volgen het standpunt van reclamant aangaande de wijziging van deze beheertypen. 
b. Zie onze algemene zienswijzen, onder 3, voor onze werkwijze ten aanzien van de opname van 

landschapselementen.  
c. Deze landschapselementen liggen in agrarisch gebied en staan daarom niet op de kaart. Zie 

algemene zienswijzen, onder 3. 
d. Wij zien op dit moment onvoldoende reden om de door reclamant genoemde gronden te 

begrenzen als nieuwe natuur. De door reclamant bedoelde gronden liggen grotendeels binnen 
landbouwontwikkelingsgebied van het reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. Wij 
vinden het ongewenst om hier nieuwe gronden ten behoeve van natuurontwikkeling (dus als 
nieuwe natuur of zoekgebied nieuwe natuur) aan te wijzen. Bovendien liggen de bedoelde 
gronden teveel geïsoleerd van de in de Structuurvisie vastgestelde Ecologische Hoofdstructuur. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen van de beheertypen op punt a. 
 

23. J.F.L.M. van Oirschot 
Reclamant brengt complimenten over voor het plan en 
a. verzoekt om het door reclamant aangegeven gebied tussen Woudenberg en Maarsbergen om te 

vormen naar een begrenzing nieuwe natuur of zoekgebied ecologische verbindingszones 
aansluitend op het begrensde gebied GV1. Reclamant wijst erop dat de hier aanwezige gradiënt 
zorgt voor unieke natuurwaarden; 

b. stelt voor om de hectares nieuwe natuur die nog niet begrensd zijn voor de robuuste verbinding 
Veluwe-Heuvelrug in te zetten voor het begrenzen van het door reclamant aangegeven gebied. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Op het moment doen zich geen concrete mogelijkheden voor om in het door reclamant 

aangegeven gebied nieuwe natuur te begrenzen. Omdat het gebied buiten de EHS is gelegen 
achten wij de begrenzing van nieuwe natuur op dit moment niet opportuun. 

b. Het door reclamant aangeduide gebied ligt buiten het gebied dat in het reconstructieplan en in 
de Structuurvisie is aangeduid als zoekgebied voor de robuuste verbindingszone. Daarom zien 
wij geen reden om de hectares die bedoeld zijn voor de robuuste verbinding in te zetten in het 
door reclamant aangegeven gebied. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
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24. Projectbureau SVGV 
Reclamant 
a.  pleit voor uitbreiding van de budgetten voor nieuwe en bestaande landschapselementen, omdat 

er nu geen middelen beschikbaar zijn voor het beheer van landschapselementen, die nu niet 
onder een beheercontract vallen of nieuw aangelegd worden. Reclamant maakt zich zorgen 
over het voornemen van de provincie om de komende jaren alleen financiële middelen 
beschikbaar te stellen voor het onderhoud van landschapselementen waarvoor reeds subsidie 
wordt uitgekeerd; 

b. pleit ervoor dat in het Natuurbeheerplan wordt aangegeven dat de regeling Kleine 
Landschapselementen per 1 januari 2010 niet meer is opengesteld voor nieuwe elementen en 
dat wel beheersubsidie beschikbaar is voor die elementen waarvoor reeds subsidie wordt 
uitgekeerd. Het is voor reclamant verder van belang, dat de KLE-overeenkomsten worden 
opgenomen als maatwerkpakketten in de SVNL.  
 

Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Zie onze algemene overwegingen, onder 1. 
b. Zie onze algemene overwegingen, onder 2. 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
 

25. ’t Schoutenhuis namens De Laan 
Reclamant 
a. verzoekt om op een aantal percelen het beheertype droog bos met productie te vervangen door 

het beheertype dennen-, eiken- en beukenbos (beheertype N15.02); 
b. verzoekt om op de voormalige eendenkooi het beheertype te wijzigen van droog bos met 

productie naar een aanduiding als zwak gebufferd ven (N06.05) of moeras (N05.01); 
c. verzoekt om een door reclamant aangegeven perceel dat als droog bos met productie is 

aangegeven te vermelden als zoekgebied agrarisch natuurbeheer omdat het landbouwgrond 
betreft; 

d. stelt dat op een door reclamant aangegeven terreingedeelte het zoekgebied nieuwe natuur te 
ruim is ingetekend en verzoekt dit meer op perceelsniveau aan te gegeven. Reclamant stelt dat 
de oppervlakte nieuwe natuur binnen het zoekgebied niet duidelijk is;  

e. is in algemene zin van mening, dat de landschapselementen niet duidelijk zijn te herleiden en 
vraagt zich af of deze onder het zoekgebied landschapselementen vallen dan wel afzonderlijk 
op de kaarten worden vermeld. Reclamant meent dat het gehele landelijk buitengebied 
aangewezen dient te worden als zoekgebied voor landschapselementen. 
 

Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Wij volgen het standpunt van reclamant met uitzondering van een klein perceel dat als droge 

heide is begrensd. 
b. Wij volgen het standpunt van reclamant dat het beheertype droog bos met productie onjuist is, 

maar hebben het beheertype gewijzigd in zoete plas (N4.01) en haagbeuken essenbos (N14.03) 
omdat wij dat beter passend vinden. 

c. Wij volgen het standpunt van reclamant. 
d. Het principe van een zoekgebied is juist dat dit niet perceelsgewijs wordt aangegeven. Binnen 

het zoekgebied “Overgangszone Heuvelrug – Vallei”(GV1), dat zich uitstrekt van Maarn tot 
Veenendaal is volgens het natuurbeheerplan 94 ha beschikbaar voor de realisatie van nieuwe 
natuur. Deze arealen zijn zichtbaar in bijlage 1 van het natuurbeheerplan. 

e. Zie onze algemene overwegingen, onder 3, voor de wijze waarop de kaart met 
landschapselementen tot stand is gekomen. De komende jaren zal deze kaart verder uitgewerkt 
worden. 
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Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt a, b en c volgens bovenstaande overweging. 
 

26. ‘t Schoutenhuis 
Reclamant  
a. verzoekt om enkele aanpassingen aan de beheertypen, namelijk: 

• een aantal percelen veranderen van droog bos met productie, naar dennen-, eiken- en 
beukenbos (beheertype N15.02);  

• een aantal percelen veranderen van droog bos met productie, naar vochtig hakhout-en 
middenbos (N17.01); 

b. verzoekt om in de omgeving van Renswoude een zoekgebied te verplaatsen omdat het volgens 
reclamant niet juist is aangegeven; 

c. meent dat in het gehele gebied het buitengebied aangewezen zou moeten worden als 
zoekgebied van landschapselementen; in het kader van de SNL zijn subsidies aangevraagd, 
waarbij het gehele zoekgebied werd aangemerkt als landschapselementen. 
 

Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Wij volgen het standpunt van reclamant. 
b. De begrenzing van zoekgebieden voor nieuwe natuur is beleidsarm overgenomen uit de oude 

natuurgebiedsplannen en het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2009. Reclamant geeft 
onvoldoende onderbouwing voor verplaatsing van het zoekgebied. Zie paragraaf 1.4 in het 
natuurbeheerplan voor de wijzigingsprocedure, waarmee wij graag de wensen en behoeften 
van beheerders afstemmen voordat een volgend plan ter inzage wordt gelegd. 

c. Zie onze overweging bij reclamant 25 onder e. 
 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt a. 
 

27. ’t Schoutenhuis namens Landgoed Den Treek-Henschoten 
Reclamant  
a. verzoekt om de kaart van het natuurbeheerplan in overeenstemming te brengen met het 

Convenant Treek-Henschoten B.V. 15 juni 2010; 
b. verzoekt om de begrenzing binnen de Ambitiekaart aan te vullen met de middelen voor een 

gescheperde kudde op de zich op het landgoed bevindende heideterreinen aangezien deze, 
ondanks het feit dat Landgoed Den Treek-Henschoten heeft geparticipeerd in het project 
Gescheperde kudde, niet zijn opgenomen; 

c. meldt dat het parkbos, direct gelegen binnen de historische buitenplaats Den Treek-
Henschoten, alsmede de directe omgeving van de Koepel van Stoop is opgenomen als parkbos, 
en verwijst voor de op het landgoed aanwezige te behouden en te ontwikkelen lanen, naar het 
rapport, dat op kosten van de provincie in het jaar 2009 werd afgerond; 

d. meldt dat het landgoed per jaar meer dan een miljoen bezoekers ontvangt met het 
“Henschotermeer” als belangrijk concentratiepunt voor recreatie. Verzoekt om dit op te nemen 
in het plan. 
 
Overweging Gedeputeerde Staten 

a. Wij zullen het natuurbeheerplan, voor die onderdelen die op dit moment volledig helder zijn, in 
overeenstemming brengen met het Convenant. De zoekzone evz bij een deel van de Heigraaf 
zullen wij verwijderen om uitvoering van het convenant mogelijk te maken. Over de 
herbegrenzing van een perceel nieuwe natuur nabij de Zeisterweg in Woudenberg zullen wij 
naar aanleiding van het convenant nog nadere afspraken maken met reclamant. Graag blijven 
wij met reclamant in gesprek over eventueel benodigde aanpassingen in het natuurbeheerplan 
om de afspraken uit het convenant tot uitvoer te kunnen brengen. 
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b. Op kaart 7 staan ook terreinen van landgoed Den Treek-Henschoten die zijn begrensd voor de 
toeslag gescheperde schaapskudde. Het areaal dat in aanmerking komt voor de 
schaapskuddetoeslag is op dit moment groter dan het areaal waarvoor budget beschikbaar is. 
In het kader van het Natuurbeheerplan 2012 zullen we de kaart met de toeslag voor 
schaapskuddes herzien en bepalen voor welke gebieden de toeslag het meest van belang is. 

c. Zie onze algemene overwegingen, onder 3. 
d. Het natuurbeheerplan regelt enkel de subsidiëring op basis van het Subsidiestelsel Natuur- en 

Landschapsbeheer. Dit is niet het plan om aan te geven welke gebieden als concentratiepunt 
voor recreatie functioneren. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt a. 
 

28. Staatsbosbeheer Regio West 
Reclamant  
complimenteert de provincie met het ontwerp-natuurbeheerplan, stelt dat het stuk er helder en 
overzichtelijk uitziet en heeft geconstateerd, dat eerder gemaakte opmerkingen (deels) zijn 
verwerkt; 
a. verzoekt om, zoals in het voortraject ambtelijk is besproken, de door SBB nieuw aangeleverde 

kaart met beheertypen, inclusief herallocaties, één op één over te nemen in de beheertypenkaart 
van het definitieve Natuurbeheerplan 2011 en zal daartoe digitaal gegevens aanleveren;  

b. stelt dat de EHS is vastgelegd in de planologische kaders en niet binnen het natuurbeheerplan, 
reden voor het verzoek om het natuurbeleid in het vervolgtraject één op één planologisch te 
verankeren zodat er bijvoorbeeld geen sprake zal zijn van bouwlocaties binnen begrensde EHS;  

c. wenst in de begrenzingenkaart van nieuwe natuur een scherper onderscheid tussen de reeds 
ingerichte en nog in te richten natuur, omdat dit de leesbaarheid van het plan ten aanzien van de 
restanttaakstelling verbetert;  

d. vindt het een onwenselijke situatie dat volgens het natuurbeheerplan in grote eenheden 
zoekgebieden zowel natuurontwikkeling als agrarisch natuurbeheer mogelijk is. Reclamant 
stelt dat het lijkt alsof de provincie de eigen prioriteiten niet scherp heeft. Reclamant bepleit 
een scherpere begrenzing en uitvoeringsstrategie voor kwetsbare verbindingszones in de 
veenweidegebieden en in de Gelderse Vallei, gezien de geplande robuuste verbindingszones, 
Natura 2000 aanpak, TOP-verdrogingsaanpak, waterbeleid en uitvoering; 

e. stelt dat niet alle begrensde natuurgebieden beleidsneutraal zijn overgenomen; 
f. vraagt om zijn eerdere verzoek om “de zwevende hectaren” uit vigerende natuurgebiedplannen 

of uit eerder hierover gemaakte afspraken te verankeren, alsnog te honoreren; 
g. stelt dat Landgoed de Mare aan de Hollandse IJssel ten onrechte als RodS-gebied is 

aangegeven op kaart 1; 
h. meldt dat het “Castellumterrein” ten westen van Fort Vechten geen EHS- en RodS-begrenzing 

heeft gekregen; hierover zijn op ambtelijk niveau nadere afspraken en verdeling gemaakt met 
de afdeling ILG; 

i. verzoekt op de kaart met agrarische beheertypen een scherpere focus met betrekking tot het 
weidevogelgebied aan te brengen en de werkelijk kansrijke gebieden te selecteren, inclusief 
gerichte inzet van de middelen; 

j. stelt voor om daar waar een transformatie van agrarisch gebruik naar (agrarisch) natuurbeheer 
aan de orde is in begrensde zoekgebieden voor nieuwe natuur deze gebieden niet op te nemen 
als agrarische natuurgebieden, tenzij ze als zodanig zijn ingericht en daadwerkelijk 
beheervergoedingen voor agrarisch natuurbeheer krijgen toegekend;  

k. vraagt om te verduidelijken, waarom in kaartbijlage 9 en in de tekst op pagina 19 enkele 
ecologische verbindingszones zijn aangegeven, die niet meer in aanmerking komen voor 
rijksfinanciering, onder andere in het Kromme Rijngebied; 

l. vraagt zich af waar de restanttaakstelling van 50 ha EHS gekoppeld aan Nieuwe Hollandse 
Waterlinie terecht komt en waar dit gaat samenvallen met de eerder aangegeven 
verbindingszones; 
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m. meldt dat op zijn vroegst eind dit jaar de ambities van Staatsbosbeheer zijn uitgekristalliseerd 
en wil daarna met de provincie in gesprek gaan om gezamenlijk langere termijn doelen te 
bespreken; 

n. vraagt om verduidelijking van de criteria voor de begrenzing van een terrein of locatie op de 
ambitiekaart; 

o. meent dat niet duidelijk is wat de criteria en het schaalniveau zijn bij de toekenning van een 
ambitie zonder productiedoelstelling aan oude boskernen en productiebossen met actuele hoge 
natuurwaarden. Reclamant meent dat het schaalniveau van de provinciale inventarisatie van 
waardevolle boskernen te beperkt is om deze toewijzing op te baseren; 

p. pleit ervoor om voor de aanduiding van de mogelijkheden voor heideherstel een grote eenheid 
aan te houden. Reclamant meent dat deze gebieden in Notitie Heideherstel globaler zijn 
begrensd dan in het natuurbeheerplan; 

q. meent dat het overbodig is dat op de ambitiekaart bij de ecologische verbindingszones met een 
extra arcering is aangegeven, dat naast ambities voor natuurbeheer er ook ambities zijn voor 
agrarisch natuurbeheer;  

r. geeft met betrekking tot de ontwikkeling en omvorming van bestaande natuur (N00.02; pagina 
32, 33) aan, dat deze in de gezamenlijke index voor beheerders niet bestaat en voor reclamant 
als landelijke organisatie een onwenselijk “nieuw” beheertype is;  

s. verzoekt om de grote eenheden aan te houden ten behoeve van de typen N16.01 en N16.02, 
aangezien daarvoor volgens de omschrijving in de vastgestelde index al minimaal 20% 
(gangbare praktijk is meer) natuurbos is opgenomen. Reclamant meent dat hiervoor niet apart 
iets geregeld hoeft te worden; 

t. stelt dat in het natuurbeheerplan is aangegeven dat de provincie een beoordeling op juistheid 
heeft gedaan op de verzoeken tot wijziging van beheertypen. Reclamant verzoekt om in een 
overzicht aan te geven voor welke terreinen zo’n beoordeling is gedaan en de beheertypen op 
een later moment in overleg verder uit te werken.  
 

Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Wij zullen een groot deel van de door reclamant aangegeven aanpassingen overnemen. Deze 

aanpassingen leiden tot een verbetering van de beheertypenkaart. Op enkele punten wijken wij 
af van de door reclamant aangegeven wijzigingen. Om die reden gaan we niet in op het verzoek 
van reclamant om alle wijzigingen één op één over te nemen. Het betreft hier onder meer de 
gebieden Molenpolder en Westbroek. Wij vinden het voorstel van reclamant om verschillende 
typen samen te voegen tot het type moeras op dit moment niet acceptabel. Ook zijn wij 
afgeweken van het door reclamant voorgestelde beheertype voor het gebied DV 13. Wij zijn 
van mening dat kruiden- en faunarijk grasland hier beter past, tot het moment dat inrichting 
van dit gebied heeft plaatsgevonden.Over deze en andere door ons niet of anders overgenomen 
voorstellen gaan wij graag in overleg met reclamant. 

b. Zoals aangegeven in onze algemene overweging nr. 4 heeft het natuurbeheerplan geen 
planologische werking. Evenmin wordt in het natuurbeheerplan de ligging van de EHS 
vastgesteld. De EHS wordt vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, die de 
provincie op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening vaststelt. De provincie is bezig met 
de voorbereiding van een nieuwe Structuurvisie (2012). Ons streven is om de EHS-kaart die 
daarin komt waar mogelijk te laten overeenstemmen met de begrenzingenkaart uit het 
natuurbeheerplan. 

c. Zie onze overweging bij reclamant 8, onder f. De restanttaakstellingen voor realisatie nieuwe 
natuur worden op dit moment in beeld gebracht in het project ‘Nulmeting op kaart’.  

d. De begrenzing van zoekgebieden biedt meer flexibiliteit bij de uitvoering. Voor zoekgebieden 
hebben we gekozen in die gevallen waar de exacte lokalisering van de nieuwe natuur in de 
praktijk plaats zal moeten vinden (zoals de ecologische verbindingszones) of waar de 
landschappelijke afwisseling van agrarische en natuurpercelen dit wenselijk maakt. Wanneer 
in de praktijk een verdere invulling van het zoekgebied is gemaakt zullen wij dit verwerken in 
het natuurbeheerplan. 
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e. Het uitgangspunt bij de opstelling van het natuurbeheerplan is dat dit zoveel mogelijk 
beleidsneutraal gebeurt. Uit de zienswijze van reclamant kunnen wij niet opmaken waarop de 
stelling gebaseerd is dat deze omzetting niet beleidsneutraal zou zijn.  

f. Paragraaf 4.3 geeft een overzicht van alle afspraken die gemaakt zijn over nog te begrenzen 
hectares nieuwe natuur. 

g. Het door reclamant genoemde landgoed valt wel onder de RodS. Voor meer informatie kan 
reclamant contact opnemen met onze adviseur RodS bij de afdeling ILG. 

h. Het is nog niet mogelijk een begrenzing voor dit gebied te geven omdat nog niet exact duidelijk 
is hoe de begrenzing eruit komt te zien. Dit is afhankelijk van het inrichtingsontwerp dat op dit 
moment wordt gemaakt. 

i. Wij hebben gekozen voor een niet te krappe begrenzing van de agrarische weidevogelgebieden, 
om de gebiedscoördinatoren voldoende flexibiliteit te bieden om een ecologisch samenhangend 
collectief beheerplan te maken. De gebiedscoördinator dient gecertificeerd te worden. Verder 
zijn in het natuurbeheerplan duidelijke richtlijnen meegegeven waaraan het collectieve 
beheerplan dient te voldoen. Wij hebben er vertrouwen in dat maatregelen voor collectief 
weidevogelbeheer hiermee effectief worden ingezet. 

j. Wij nemen dit voorstel niet over. Zoals aangegeven onder i. wordt het agrarische 
weidevogelbeheer via de collectieve beheerplannen doelmatig ingezet. Voor het agrarische 
botanische perceelsbeheer geldt dat deze via de begrenzing al geconcentreerd wordt ingezet in 
de meest kansrijke gebieden (zie ook onze overwegingen bij reclamant 7, onder a). In de door 
reclamant bedoelde zoekgebieden bestonden ook op basis van het Beheersgebiedsplan 
provincie Utrecht, herziening 2004 subsidiemogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. 
Omdat het natuurbeheerplan in eerste instantie een beleidsneutrale omzetting van de oude 
begrenzingen is zien wij nu geen reden om agrarisch natuurbeheer in een deel van deze 
gebieden uit te sluiten. 

k. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Ministerie van LNV, in het document “Uitfinanciering 
ecologische verbindingszones, LNV 2005”. 

l. Het is nog niet bekend waar deze 50 ha begrensd worden. De provincie onderzoekt de 
mogelijkheden in overleg met de partijen uit het gebied. Naar verwachting zullen deze hectares 
niet samenvallen met de EVZ’s die zullen worden herbegrensd. 

m. Graag gaan wij met reclamant in gesprek over de langere termijn doelen, en de wijze waarop 
deze in het natuurbeheerplan worden verwerkt. 

n. In principe zijn alle terreinen die zijn begrensd als bestaande of nieuwe natuur, opgenomen op 
de ambitiekaart natuur. Terreinen die niet zijn begrensd, staan ook niet op de ambitiekaart of 
beheertypenkaart. De begrenzing van natuurterreinen op de beheertypenkaart kan afwijken van 
die op de ambitiekaart wanneer op de beheertypenkaart een agrarisch beheertype is ingevuld 
terwijl op de ambitiekaart een natuurbeheertype staat. 

o. Bij de toekenning van bostypen, anders dan bos met productie, zijn onder andere de 
provinciale gegevens over de oude boskernen en andere bossen met hoge natuurwaarden 
gebruikt. Deze bestanden zijn gebaseerd op veldinventarisaties en zijn daarmee behoorlijk 
gedetailleerd. Wij hebben voor de beheertypenkaart een schaalniveau gehanteerd dat nog 
bruikbaar is voor het toedelen van de verschillende beheertypen volgens de Index. 

p. De begrenzing van het gebied waar subsidie verkregen kan worden voor omvorming van bos 
naar heide is beleidsneutraal overgenomen uit het in 2005 herziene Natuurgebiedsplan 
Utrechtse Heuvelrug. Bij de vaststelling van die kaart zijn reeds mogelijkheden voor inspraak 
geboden. De begrenzing is geactualiseerd naar de bestaande situatie, voor die terreinen waar 
al omvorming heeft plaatsgevonden. Daar waar nog geen omvorming heeft plaatsgevonden is 
het zoekgebied gehandhaafd (aangeduid als N00.02, zie voor de verhouding tussen de 
beheertypen het natuurbeheerplan) Wij zien op dit moment geen aanleiding de begrenzing te 
wijzigen. 

q. De arcering op de ambitiekaart heeft als doel aan te geven welke gebieden een zoekgebied zijn; 
deze heeft dus geen betrekking op het agrarisch natuurbeheer. Niettemin is het zo dat binnen de 
zones die als zoekgebied zijn aangeduid ook mogelijkheden bestaan voor het agrarisch 
natuurbeheer. Deze mogelijkheid is beleidsneutraal overgenomen uit het Natuurbeheerplan 
2009 en het Beheersgebiedsplan herziening 2004. 
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r. De provincies hebben gezamenlijk afgesproken om voor omvorming van bestaande natuur, 
waar het exacte doel op locatieniveau nog onduidelijk is, het beheertype N0.02 te hanteren. Het 
betreft dus een gezamenlijk type waar de landelijk opererende organisaties in alle provincies 
mee te maken krijgen. 

s. De ambitiekaart regelt voor de bostypen de omvorming van bos met productie naar een 
natuurlijk bos. Om subsidiëring van deze omvorming mogelijk te maken is opname op de 
ambitiekaart noodzakelijk. 

t. Wij blijven graag met reclamant in gesprek over de beheertypen en maken graag gebruik van 
de expertise en veldkennis van reclamant om de beheertypenkaart zo goed mogelijk te laten 
aansluiten op de werkelijke situatie in het veld. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt a, voor zover de voorgestelde wijzigingen volgens de provincie leiden tot 
een verbetering van de beheertypenkaart. 
 

29. Stichting De Bovenlanden 
Reclamant: 
a. verzoekt om de naamgeving van de deelgebieden DV 13 en de gebieden DV 8B t/m DV 10F te 

wijzigen; 
b. verzoekt om het beheertype te wijzigen van delen van gronden die hij heeft ingericht in de 

Wilnisse Bovenlanden, die staan aangeduid met beheertype N0.01; 
c. geeft aan dat de Stichting in de Wilnisse Bovenlanden ook een kleiput in eigendom heeft met 

omliggend land, wat staat aangeduid als N0.01; 
d. meldt dat hij voor een gebied langs de Kromme Mijdrecht ten westen van De Hoef, een 

landschapssubsidie ontvangt voor het onderdeel “brede rietzoom (> 5 meter) en klein 
rietperceel”. Reclamant zou het betreuren als de subsidie voor deze landschapselementen komt 
te vervallen of wordt herzien;  

e. verzoekt het beheertype van de legakkers in het Gagelgebied (DV 8A en 8B, Gagel 
familieakkers) aan te passen aan de werkelijke situatie. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. De naamgeving is gebaseerd op het Plan de Venen. In de praktijk wordt echter vaak een 

andere naamgeving gehanteerd. Daarom nemen we de suggestie van reclamant voor 
verduidelijking van de naamgeving in bijlage 1 over. 

b. Wij volgen het standpunt van reclamant. 
c. Wij zullen het beheertype aanpassen nadat het grasland is omgevormd tot natuur. 
d. Voor landschapselementen houden wij in principe het standpunt aan dat die elementen die 

reeds gesubsidieerd worden via de bestaande regelingen voor natuurbeheer en agrarisch 
natuurbeheer ook in de toekomst gesubsidieerd kunnen worden. Daadwerkelijke 
besluitvorming hierover vindt plaats bij de openstelling van het subsidiestelsel en niet bij het 
natuurbeheerplan (zie onze algemene zienswijze, onder 1). 

e. Wij volgen de zienswijze van reclamant en zullen de beheertypen aanpassen op basis van de 
door reclamant geleverde kaart. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt a, b en e. 
 

30. Stichting Het Utrechts Landschap 
Reclamant  
a. verzoekt expliciet te vermelden voor de Natura 2000 gebieden, dat aanpassing van het 

natuurbeheerplan voor deze gebieden pas kan plaatsvinden, nadat de beheerplannen voor de 
Natura 2000 gebieden definitief zijn vastgesteld; 
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b. geeft aan dat in paragraaf 4.3.3. “Robuuste ecologische verbindingszones” bij punt 1 Veluwe-
Utrechtse Heuvelrug, de mogelijkheid wordt opengelaten, dat voor de robuuste verbinding 
gereserveerde hectaren na verloop van tijd kunnen worden verschoven naar andere robuuste 
verbindingszones in de provincie. Reclamant is van mening dat deze hectaren gereserveerd 
moeten blijven voor de robuuste verbinding Veluwe-Utrechtse Heuvelrug; 

c. verzoekt om binnen 6 jaar extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor de 
instandhouding van landschapselementen die aan de betreffende regeling voldoen, maar 
waarvoor in het verleden geen subsidie werd verstrekt; 

d. is van mening dat kaart 7 voor de toeslag Gescheperde schaapskuddes niet compleet is en 
verzoekt de provincie de kaart aan te vullen met de volgende gebieden:  
• Heideterrein Leersumse Veld (SBB) / Breeveen (HUL) 
• Gasleidingtracé (op Noordhout wel, op grondgebied Den Treek ontbreekt intekening)
• onderlangs Grebbeberg / fortificaties Blauwe Kamer (HUL) 
• Heideterrein Hoge Ginkel (HUL, gemeente Leersum) 
• Heideterrein St. Helenaheuvel (NM); 

e. acht het van belang dat voor Vliegbasis Soesterberg de regeling voor een grotere oppervlakte 
schraalgrasland wordt opengesteld, omdat deze van hoge ecologische kwaliteit is en relatief 
duur in beheer. Reclamant verwijst daarbij naar de indicatieve verhouding in het inrichting- en 
beheerplan Vliegbasis Soesterberg tussen de beheertypen: N15.02 Dennen-, eiken- en 
beukenbos (36%), N11.01 Droog schraalgrasland (44%), N07.01 Droge heide (20%), wat 
enigszins afwijkt van de in het ontwerp-natuurbeheerplan genoemde verhouding 40:40:20; 

f. is van mening dat de legenda naast de codering van de beheertypen ter verduidelijking ook een 
beschrijving van de typen mag bevatten. Reclamant geeft verder aan dat het vrijwel onmogelijk 
is om op perceelsniveau te bekijken of beheertypen of begrenzingen juist op de kaart staan. Met 
de digitale viewer op internet is dit wel mogelijk. 
 

Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Op het moment dat de Natura2000-plannen door GS zijn vastgesteld zullen we de zaken die van 

belang zijn voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer verwerken in het 
natuurbeheerplan. Wij menen dat dit voldoende is toegelicht in het natuurbeheerplan. 

b. Het gaat hier om een afspraak die wij met de SVGV hebben gemaakt in het kader van het 
Natuurgebiedsplan Gelderse Vallei 2007. In het natuurbeheerplan wordt hier enkel in beeld 
gebracht welke afspraak over deze hectares gemaakt is. 

c. Zie onze algemene overwegingen, onder 1. 
d. Het areaal dat in aanmerking komt voor de schaapskuddetoeslag is op dit moment groter dan 

het areaal waarvoor budget beschikbaar is. In het kader van het Natuurbeheerplan 2012 zullen 
we de kaart met de toeslag voor schaapskuddes herzien en bepalen voor welke gebieden de 
toeslag het meest van belang is.  

e. De verhouding 40:40:20 komt uit het ruimtelijke plan en de saldotoets en is een afronding. De 
indicatieve verhouding is bovendien bedoeld voor de hele vliegbasis en niet alleen voor het 
deel dat door de provincie is aangekocht. Wij zien daarom geen reden voor aanpassing van het 
plan. 

f. Wij volgen de mening van reclamant voor aanpassing van de legenda. De kaarten zijn bedoeld 
om de beheertypen en begrenzingen op globaal niveau te bekijken. Wij hebben bewust voor 
deze kaartschaal gekozen omdat anders het natuurbeheerplan niet meer te hanteren is. Voor 
het raadplegen van de details zijn de digitale kaarten beschikbaar op onze website. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Aanpassen plan op punt f, legenda beheertypen. 
 



Nota van Zienswijzen, Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 

 32

31. Stichting Milieuzorg Zeist e.o. 
Reclamant  
a.  bepleit dat er op basis van beschikbare gegevens een natuur(beheers)visie voor de  

Utrechtse Heuvelrug als geheel wordt opgesteld, die vervolgens bepalend kan zijn voor de 
ambities die binnen dit gebied worden nagestreefd;  

b.   meent dat de na te streven aaneengeslotenheid van de beoogde natuurkernen duidelijker op de 
ambitiekaarten tot uiting moet komen. Reclamant vraagt zich af of met een relatief beperkt 
percentage (20%) van het beheertype N15.02 (Dennen-, eiken- en beukenbos) in de 
zoekgebieden, de gewenste aaneengeslotenheid gerealiseerd kan worden; 

c.  concludeert dat bij nagestreefde ambities feitelijk het beleid uit de eerdere 
natuurgebiedsplannen wordt gevolgd, terwijl volgens reclamant de ambitiekaart een grote kans 
was geweest om een natuurvisie uit te werken; 

d. betreurt dat door de nieuw gekozen systematiek het “Pluspakket grootschalige natuur”, zoals 
dat nog in het Natuurgebiedsplan Utrechtse Heuvelrug voor de eenheid Leersumse 
Veld/Amerongsebosch was opgenomen, is verdwenen. 
 

Overweging Gedeputeerde Staten 
a. Het natuurbeheerplan richt zich primair op de subsidiemogelijkheden van het subsidiestelsel 

natuur- en landschapsbeheer. Het natuurbeheerplan is niet het plan om nieuwe natuurvisies in 
uit te werken. 

b. Met de opstelling van de ambtitiekaart in het natuurbeheerplan maken wij subsidies mogelijk 
op basis van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur- en landschapsbeheer. In dit 
natuurbeheerplan kiezen wij ervoor op dit punt nog geen nieuw beleid te introduceren. De 
gebieden waar bos met productiefunctie omgevormd kan worden naar een natuurlijker bos zijn 
beleidsneutraal overgenomen uit het Natuurgebiedsplan Utrechtse Heuvelrug uit 2002.  

c. Met de opstelling van dit natuurbeheerplan beogen wij in eerste instantie om de invoering van 
het nieuwe subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer op een goede wijze te laten 
plaatsvinden. Om die reden is ervoor gekozen geen nieuw beleid te introduceren. Zoals 
aangegeven onder a. is het natuurbeheerplan ook niet de plek om een nieuwe natuurvisie te 
ontwikkelen. Indien op basis van toekomstige natuurvisies nieuwe beleid wordt ontwikkeld 
zullen wij dit verwerken in dit natuurbeheerplan. 

d. Allereerst wijzen wij erop dat de inspraak zich beperkt tot de toewijzing van beheertypen aan 
percelen; de inhoud van de subsidieregelingen, de Index natuur en landschap of vergoedingen 
zijn geen onderwerp van inspraak. De beheertypen en -pakketten zijn tot stand gekomen na 
intensief overleg met de vertegenwoordigers van terreinbeheerders, organisaties voor 
agrarisch beheer en landschapsbeheer. Er bestaat een breed draagvlak voor. De Index Natuur 
en Landschap is thans aangemeld bij de Europese Commissie; wijziging is derhalve op korte 
termijn niet haalbaar. Wij willen verder eerst ervaring opdoen met deze pakketten in de 
praktijk. Wij zullen in de toekomst met de andere provincies en beheerdersorganisaties 
evalueren of de pakketten goed geformuleerd zijn. Als daaruit blijkt dat wijzigingen gewenst 
zijn, dan zullen wij die doorvoeren.  

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 

 

32. Utrechts Particulier Grondbezit 
Reclamant pleit voor uitbreiding van de budgetten voor nieuwe en bestaande landschapselementen,  
omdat er nu geen middelen beschikbaar zijn voor het beheer van landschapselementen, die nu niet 
onder een beheercontract vallen of nieuw aangelegd worden. Reclamant maakt zich zorgen over het 
voornemen van de provincie om de komende jaren alleen financiële middelen beschikbaar te 
stellen voor het onderhoud van landschapselementen waarvoor reeds subsidie wordt uitgekeerd.  
 
Overweging Gedeputeerde Staten 
Zie onze algemene overweging onder 1. 
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Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 

 

33. Vogelbescherming Nederland 
Reclamant  
geeft aan dat reclamant het ontwerp-natuurbeheerplan heeft getoetst op het onderdeel agrarisch 
natuurbeheer, met inachtneming van de benodigde ecologische effectiviteit van het agrarisch 
natuurbeheer, en: 
a. vraagt wat de provinciale doelstellingen voor weide- en akkervogels zijn; 
b. vraagt om te onderzoeken welke gebieden evt. in aanmerking kunnen komen voor beheer- 

type A01.02, aangezien natuurvriendelijk akkerbeheer op gangbare agrarische percelen in 
de nabijheid van percelen met beheertype N12.05 kan bijdragen aan een effectievere 
bescherming van akkervogels op gebiedsniveau en wil, indien dit niet mogelijk is, weten 
welke andere subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn;  

c. dringt erop aan om een minimum oppervlaktepercentage te hanteren, zodat de ecologische 
effectiviteit van het beheer in “ruime jas”-gebieden beter wordt gewaarborgd en geeft aan dit 
punt ook bij het Ontwerp-natuurbeheerplan 2009 te hebben aangekaart, echter zonder het 
gewenste resultaat; 

d. vraagt om duidelijkheid over de termijn waarop het aparte visiedocument over het 
weidevogelbeleid verschijnt, omdat de doelstellingen die in gebiedsplannen geformuleerd 
worden, getoetst moeten kunnen worden aan de provinciale ambities;  

e. vraagt zich af of de minimale omvang van 100 ha aaneengesloten beheer betekent dat alle 
percelen met een beheersovereenkomst aangrenzend aan een ander perceel met een 
beheersovereenkomst dienen te zijn; 

f. wijst er m.b.t. flexibel en last minute-beheer op, dat dit alleen mag worden uitgevoerd als er 
zich een ecologische noodzaak voordoet; de gebiedcoördinator moet dit daarom goed 
onderbouwen;  

g. dringt erop aan dat er voor predatiebeheer eerst bij de provincie aangetoond dient te worden, 
dat predatie een probleem is binnen het weidevogelgebied; 

h. meent dat m.b.t. het kuikenland toegevoegd dient te worden dat gedurende de gehele 
broedperiode voldoende kuikenland aanwezig moet zijn. Hij meent dat de provincie moet 
aangegeven wanneer kuikenland als bereikbaar wordt beschouwd, en dus een maximale 
afstand tussen legsels en kuikenland moet vaststellen; 

i. wijst er op dat de verantwoordelijkheid voor effectief agrarisch natuurbeheer bij de provincie 
ligt en dat deze de gebiedsplannen dus dient te toetsen op ecologische kwaliteit; 

j.  stelt dat de periode van 2 weken, die kuikenstroken later gemaaid dienen te worden dan de rest 
van het perceel, in sommige gevallen te kort kan zijn. Voor die gevallen pleit reclamant voor 
een bepaalde datum waarna kuikenstroken gemaaid kunnen worden; 

k. dringt erop aan om een landelijk uniforme methodiek voor monitoring verplicht te stellen en 
geeft aan, dat daaraan momenteel binnen het IPO wordt gewerkt. 

 
Overweging Gedeputeerde Staten 
a. De provinciale doelstelling voor het weidevogelbeheer is in hoofdlijnen aangegeven in 

paragraaf 5.3.1. Dit najaar zullen wij in het kader van een weidevogelvisie de ambitie voor 
weidevogelbeheer nader uitwerken. Ten aanzien van akkervogels hebben wij geen ambitie 
geformuleerd; deze vorm van beheer ontbreekt daarom in het natuurbeheerplan. 

b. Zie onze overweging bij reclamant 1, onder d. 
c. De criteria voor het weidevogelbeheer zijn opgenomen in paragraaf 5.3.3 van het 

natuurbeheerplan. Hiervoor is gebruik gemaakt van de landelijk opgestelde 
“Beleidsinhoudelijke adviezen voor provincies en weidevogelkringen ten behoeve van 
planmatig en gebiedsgericht weidevogelbeheer” zoals opgesteld door de landelijke werkgroep 
weidevogelverbond. Op basis van die regels wordt geborgd dat de hectares beheer zo effectief 
mogelijk worden gerealiseerd.  

d. De weidevogelvisie zal naar verwachting begin 2011 worden afgerond. 
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e. Nee. Er dient sprake te zijn van een mozaïek van beheersmaatregelen, dat voldoet aan de in 
paragraaf 5.3.3 omschreven voorwaarden. 

f. De gebiedscoördinator is er voor verantwoordelijk dat last minute- en flexibel beheer alleen 
dan wordt ingezet als er een ecologische noodzaak is. De gebiedscoördinator zal hiertoe ook 
gecertificeerd moeten zijn. 

g. Het natuurbeheerplan heeft enkel betrekking op de subsidiemogelijkheden van de 
subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer. De mogelijkheden voor predatiebestrijding 
worden niet geregeld in het natuurbeheerplan. 

h. De spreiding in ruimte en tijd en bereikbaarheid van het kuikenland valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gebiedscoördinator. Deze heeft als opgave om voldoende beheer 
van voldoende kwaliteit te realiseren en dient de onderbouwing daarvan aan te geven in het 
collectief beheerplan. De gebiedscoördinator is en wordt daartoe op korte termijn 
gecertificeerd op basis van het Kwaliteitshandboek voor gebiedscoördinatie. 

i. Wij delen uw mening over de wenselijkheid van een uniforme methodiek en wachten de 
uitkomsten af van de uitwerking waar momenteel aan wordt gewerkt. 

j. Allereerst wijzen wij erop dat de inspraak zich beperkt tot de toewijzing van beheertypen aan 
percelen; de inhoud van de subsidieregelingen, de Index natuur en Landschap of vergoedingen 
zijn geen onderwerp van inspraak. De beheertypen en –pakketten, inclusief te toeslagen, zijn 
tot stand gekomen na intensief overleg met de vertegenwoordigers van terreinbeheerders, 
organisaties voor agrarisch beheer en landschapsbeheer. Er bestaat een breed draagvlak voor. 
De Index Natuur en Landschap is thans aangemeld bij de Europese Commissie; wijziging is 
daarom op korte termijn niet haalbaar. Wij willen verder eerst ervaring opdoen met deze 
pakketten in de praktijk. Wij zullen in de toekomst met de andere provincies en 
beheerdersorganisaties evalueren of de pakketten goed geformuleerd zijn. Als daaruit blijkt dat 
wijzigingen gewenst zijn, dan zullen wij die doorvoeren.  

k. Door het IPO wordt momenteel een landelijke, uniforme monitoringssystematiek ontwikkeld 
voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapbeheer. Deze landelijke uniforme 
methode wordt ook verplicht gesteld voor de monitoring die in het kader van de SNL 
plaatsvindt. 

 
Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan 
 

34. Waelenburgh BV namens Landgoed Vrederijk 
Reclamant  verzoekt beheerpakketten op het Landgoed Vrederijk te Loenen a/d Vecht op te nemen 
in het natuurbeheerplan. 
 

Overweging Gedeputeerde Staten 
De door reclamant aangegeven percelen zijn gerealiseerd in het kader van rood voor groen. Ze 
liggen buiten de begrenzing van nieuwe of bestaande natuur. In de Structuurvisie is aangegeven 
dat initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en beheer van natuur, die in het 
kader van een rood voor groen-regeling wordt gerealiseerd. Voor het beheer van natuur op nieuwe 
landgoederen zijn geen afspraken gemaakt in de Bestuursovereenkomst ILG. Daarom is er voor het 
beheer van deze nieuwe natuur geen beheersubsidie beschikbaar. Om die reden nemen wij de 
betreffende terreinen niet op in het natuurbeheerplan. 
 

Besluit Gedeputeerde Staten: 
Handhaven plan. 
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Niet in behandeling genomen: 
 
35. Maatschap H.D. en G. Lekkerkerker 
36.  De heer Ir. J.W.G. Laporte jr. 
37. ANV Lange Ruige Weide en Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke 

Deze zienswijzen hebben wij niet in behandeling kunnen nemen wegens een niet toegestane  
termijnoverschrijding. De inzagetermijn is ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (artikel  
3:16 lid 3 en artikel 6:9 Awb) gelijk aan de termijn waarbinnen zienswijzen ingediend kunnen  
worden. 
De hierboven genoemde zienswijzen hebben wij buiten deze termijn ontvangen. 
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