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Deel I – Stand van zaken op hoofdlijnen 

1. Inleiding 
Deze notitie beschrijft de voortgang in het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-
gebieden en de aanpak van verdroging in de TOP-gebieden tot november 2009. De notitie bestaat uit 
twee delen: 
 
- Deel I - Stand van zaken op hoofdlijnen

Recente ontwikkelingen en geplande acties voor de nabije toekomst zijn weergeven. 
- Deel II - Stand van zaken per Natura 2000/TOP-gebied

Hierin wordt op ca. 1 pagina per gebied een wat uitgebreider overzicht van de stand van zaken 
per gebied gegeven. 

2. Stand van zaken op hoofdlijnen 
Gebieden 
De stand van zaken per gebied is schematisch weergegeven in tabel 1. Hierin is per gebied en per 
projectfase aangegeven wat de geplande einddatum en de voortgang is. De voortgang is weergeven 
in kleuren van rood: nog niet gestart tot donkergroen: klaar. 
 
Recente successen 
N2000 algemeen: 
- N2000: Gedeputeerde Staten hebben de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

tijdig (vóór 1 september) de concept beheerplannen aangeboden voor Botshol en Kolland & 
Overlangbroek. Hierin staat beschreven hoe “haalbaar en betaalbaar” de ecologische doelen uit 
het ontwerp aanwijzingsbesluit worden geacht. Deze concepten zijn ambtelijk toegelicht aan 
vertegenwoordigers van het ministerie van LNV. GS zullen t.z.t. overgaan tot het publiceren van 
ontwerp beheerplannen (medio voorjaar 2010) als LNV haar aanwijzingsbesluiten definitief heeft 
vastgesteld (medio eerste kwartaal 2010). 

TOP-aanpak algemeen:  
Volgens afspraak in het “convenant verdrogingsbestrijding  in TOP-gebieden” moeten voor 2010 de 
maatregelen in beeld gebracht zijn en vervolgens in de periode tot 2014 uitgevoerd worden. 
- Opstellen maatregelen:  Voor nagenoeg alle gebieden zijn de maatregelen pakketten volgens 

planning gereed of in afronding. De maatregelen zijn grotendeels via gebiedsprocessen tot stand 
gekomen, zodat er ook zicht is op draagvlak en mogelijke knelpunten.  
De nieuwe aanpak van de verdroging (TOP-aanpak) leidt tot een aantal interessante 
ontwikkelingen: Bij de TOP-aanpak ligt de focus op een beperkt aantal gebieden en er is gekozen 
voor een integrale aanpak is. Dankzij deze aanpak is in 2009 voor een aantal TOP-gebieden 
gebleken dat verdroging minder een probleem is dan eerder gedacht, bijvoorbeeld omdat al 
voldoende anti-verdrogingsmaatregelen zijn uitgevoerd (bijv. Kamerikse Nessen, Bijleveld. In 
andere gebieden bleek dat de maatregelen vooral gezocht moeten worden in 
natuurbeheersmaatregelen in plaats van hydrologische maatregelen (bijv. in Kolland en 
Overlangbroek).  
Definitieve vaststelling van de maatregelenpakketten dient begin 2010 plaats te vinden, waarna 
de uitvoering ter hand genomen kan worden. Het TOP-gebied Noorderpark loopt wat achter qua 
planvorming. Deels komt dit door de herstart van het gebiedsproces in de Bethunepolder 
(westelijk deel van het Noorderpark). Dit proces heeft vanaf eind 2008 veel capaciteit gevergd, 
maar leidt begin 2010 wel tot vaststelling van een nieuw inrichtingsplan, inclusief maatregelen 
voor de Bethunepolder. Met de herinrichting van de Bethunepolder wordt vóór 2014 een 
belangrijke stap gezet in het verminderen van de verdroging van het Noorderpark. De herstart 
van het proces in de Bethunepolder heeft echter wel tot vertraging geleid in de planvorming voor 
het overig deel van het Noorderpark. In samenwerking met het waterschap hebben we in de 2e

helft van 2009 een gebiedsproces opgestart, waarin diverse beleidsopgaven voor het gebied 
worden uitgewerkt (o.a. opstellen watergebiedsplan en aanpak verdroging, wateropgave, N2000 
en uitvoering KRW-maatregelen). In dit traject zoeken we o.a. uit welke aanvullende maatregelen 
in dit deel van het Noorderpark nodig zijn om de verdroging op te heffen. Naar verwachting 
kunnen deze maatregelen nog vóór 2014 uitgevoerd worden. 
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- Uitvoering maatregelen: De verwachting is dat maatregelen ook tijdig (vóór 2014) uitgevoerd 
kunnen worden. De uitvoering van maatregelen wordt, eveneens conform de afspraken in het 
convenant, opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s voor de AVP-gebieden en zodoende 
afgestemd met de organisatiestructuur van de AVP-gebieden. Voor zover maatregelen in het 
kader van verdrogingsbestrijding negatieve effecten hebben buiten de TOP-gebieden, biedt de 
recente vaststelling van de prioritaire gebieden voor grondverwerving mogelijkheden om deze 
maatregelen te realiseren. Daar waar grondverwerving aan de orde is (dit speelt m.n. in TOP-
gebieden Gelderse Vallei) is de planning echter deels afhankelijk van de medewerking van 
grondeigenaren en van het eventueel te volgen administratief en juridisch traject in geval van 
onteigening. 

- Het landelijk steunpunt verdrogingsbestrijding voert momenteel een evaluatie uit naar de 
voortgang bij alle provincies. Tevens werken alle provincies de komende maanden aan de “Mid-
term review” voor het AVP-programma. In een volgende voortgangsrapportage kan geduid 
worden in hoeverre de verdrogingsbestrijding in Utrecht in de pas loopt me de landelijke 
ontwikkelingen.  

Schoolsteegbosjes 
- Op basis van het veldwerk en vervolgonderzoek is de huidige situatie beter in beeld en is een 

eerste set van maatregelen bedacht (o.a. beheermaatregelen, gefaseerde peilaanpassing in het 
gebied), die beoordeeld worden op hun effect. 

Botshol 
- Het concept beheerplan is in augustus vastgesteld door GS en toegezonden aan de minster van 

LNV. De knelpunten m.b.t. de haalbaarheid/betaalbaarheid van de instandhoudingsdoelen, 
waaronder de ammoniakdepositie op het gebied, zijn in de begeleidende brief uiteengezet. 

Kolland & Overlangbroek 
- Het concept beheerplan is in augustus vastgesteld door GS en toegezonden aan de minster van 

LNV. Het verdrogingsprobleem is minder groot dan we verwachtten; goed beheer geeft naar 
verwachting het grootste resultaat. Hier wordt dan ook op ingezet in de beheerplanperiode. 

- Uit een recente inventarisatie blijkt er voor beide gebieden een beperkte overschrijding van de 
kritische depositiewaarde voor stikstof te zijn, maar dit is geen groot knelpunt in relatie tot de 
doelen voor dit gebied. 

Groot Zandbrink 
- Tot op heden was het zeer de vraag of de gewenste hydrologische condities gerealiseerd konden 

worden. Het hydrologische en cultuurhistorische onderzoek heeft nu inzicht gegeven dat herstel 
van kalkmoeras en blauwgrasland in het natuurreservaat mogelijk zal zijn. De definitieve 
rapportage wordt 1 november opgeleverd. 

Binnenveld (incl. Hel en Blauwe Hel) 
- LNV/DLG heeft de noodzaak tot afstemming van het beheerplanproces met andere lopende 

gebiedsprocessen onderkend en werkt aan oplossingen. 
- Het werkdocument van LNV/DLG is aangevuld met bestaand gebruik en de uitkomsten van 

afgeronde wateronderzoeken.  
Oostelijke Vechtplassen (incl. Noorderpark) 
- Onder regie van de provincie Noord-Holland is een concept ontwerp beheerplan Oostelijke 

Vechtplassen opgesteld. Dit wordt na behandeling in de projectgroep voorgelegd wordt aan de 
stuurgroep. 

- Voorlopige conclusie is dat bestaand gebruik doorgang kan vinden. Voor o.a. veehouderij en 
grondwateronttrekkingen (onder Noord-Hollandse bevoegd gezag) geldt dat nader onderzoek 
nodig is. 

- Op 19 september vond o.l.v. het Regiebureau Natura 2000 in de Oostelijke Vechtplassen een 
landelijke bijeenkomst plaats, ter gelegenheid van de afronding van de ‘omkering’ (concept 
beheerplannen voor 1 september opgeleverd). 

Nieuwkoopse Plassen & de Haeck (incl. De Meije) 
- Inventarisatiefase (o.a. bestaand gebruik en vegetatiekarteringen) is nagenoeg afgerond. 

Helderheid over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de instandhoudingsdoelen (weliswaar 2 
maanden later dan gepland) 

Eemmeer en Gooimeer zuidoever 
- De eindconclusies uit de Nadere Effect Analyse en de planning van het beheerplanproces is op 

15 oktober gepresenteerd aan alle betrokken gemeentes, waterschappen, maatschappelijke 
organisaties en belanghebbenden. Binnen enkele weken zal er ook een rapport worden 
gepubliceerd over de uitkomsten van de Nadere Effect Analyse. 
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Belangrijkste acties voor de komende periode 
Algemeen: 
- Ammoniak en Stikstof zijn ook onderwerp geworden in de crisis- en herstelwet van de regering, 

zoals bekend gemaakt op Prinsjesdag. Dit houdt in dat het interim-kader ammoniak en stikstof 
voor de provincie Utrecht vooralsnog niet ingaat. Na vaststelling door het parlement wordt 
opnieuw bekeken of er een eigen kader wordt opgesteld. De besprekingen hierover worden met 
koepelorganisaties binnenkort gestart. 

Meeuwenkampje 
- Organiseren gebiedsavond over de TOP-verdrogingsaanpak, de prioritaire gebieden EHS en het 

fort aan de Buursteeg. 
- Opstellen van een maatregelenpakket. 
Schoolsteegbosjes 
- Uitwerken van de maatregelen en helderheid verkrijgen over de randvoorwaarden die nodig zijn 

om die maatregelen uit te kunnen voeren (bijv. natschade compenseren, grondverwerving).  
Botshol 
- De geplande informatieavond over ammoniak is opgeschort in afwachting op duidelijkheid over 

het effect van de Crisis- en Herstelwet op vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet. 
Zodra er zekerheid is wordt een nieuwe informatieavond gepland. Betrokkenen zijn hierover per 
brief en via de website geïnformeerd. 

Kolland & Overlangbroek 
- We streven er naar om in februari/maart 2010 in het gebied een demonstratiedag te organiseren 

voor boseigenaren waarop het beheer en de oogst en afzet van het essenhakhout centraal staat. 
- Afhankelijk van invoering van de Crisis- en Herstelwet, invullen van de ammoniakparagraaf van 

het beheerplan met in achtneming van het verrichte onderzoek. 
- Een geplande vierde informatieavond die in het najaar zou worden gehouden is afgezegd omdat 

er nog onvoldoende duidelijkheid is over de ammoniakproblematiek. Betrokkenen zijn hierover 
per brief en via de website geïnformeerd. Als de aanwijzing en het beheerplan definitief worden 
(voorjaar 2010) wordt deze infoavond alsnog gehouden.  

Groot Zandbrink 
- Resultaten van het eco-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek inbrengen in het proces van 

het opstellen van het Natura 2000-beheerplan door LNV/DLG. 
Binnenveld (incl. Hel en Blauwe Hel) 
- Uitgevoerd onderzoek, modelberekeningen en informatie uit lopende gebiedsprocessen 

uitwerken tot een maatregelenpakket met betrekking tot de waterhuishouding. 
Oostelijke Vechtplassen (incl. Noorderpark) 
- Afronden verkenning Bethunepolder zodat AGV een nieuw peilbesluit op kan stellen en DLG de 

uitvoering kan voorbereiden. 
Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (incl. De Meije) 
- Bestuurlijke vaststelling advies haalbaar en betaalbaar (advies aan minister van LNV).  

Instandhoudingsdoelen en maatregelen uitwerken in ruimte en tijd (voor opname in beheerplan).  
 

Aandachtspunten 
Algemeen: 
- Nog op te starten overleg met koepelorganisaties uit de landbouw en natuur- en 

milieuorganisaties moet zicht geven hoe er in de provincie Utrecht omgegaan kan worden met de 
uitstoot van ammoniak en stikstof. Jurisprudentie en de mogelijke aanpassingen van de Nb-wet 
via de crisis- en herstelwet, vormen hiervoor de basis.  

Meeuwenkampje 
- Benutten kansen aankoop van gronden binnen EHS. 
Schoolsteegbosjes 
- Doelstelling voor verdrogingsbestrijding duidelijk agenderen binnen het totaalgebied           

Schoolsteeg/Langesteeg van de Groene Agenda van de gemeente Leusden. Helderheid over 
mogelijke grondverwerving. 

Botshol:  
- Er is een melding ontvangen van een voornemen tot uitbreiding van de veestapel door een 

melkveehouder direct gelegen aan het Natura 2000 gebied. De provincie Utrecht, afdeling 
Vergunningverlening heeft schriftelijk gevraagd om een passende beoordeling volgens de Nb-
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wet. 
Kolland & Overlangbroek 
- Kansen benutten die zich voordoen m.b.t. bedrijfsverplaatsing (i.v.m. ammoniak). 
Groot Zandbrink 
- Ons streven is om TOP-aanpak en opstellen beheerplannen Natura 2000 zoveel mogelijk in 1 

traject te doen. Vanwege het ontbreken van een kader voor ammoniak zal LNV/DLG het concept 
beheerplan Natura 2000 niet eerder dan 2010 afronden. Om de planning van de TOP-aanpak 
niet onnodig te vertragen worden hydrologische maatregelen met voorrang in 2009 uitgewerkt. 
Besluitvorming m.b.t. maatregelen zal in 2010 plaatsvinden. 

Binnenveld (incl. Hel en Blauwe Hel) 
- De voorgenomen verbeteringen m.b.t. het Natura 2000-beheerproces in relatie tot de andere 

lopende gebiedsprocessen mede vormgeven en - bewaken. 
- Ons streven is om TOP-aanpak en opstellen beheerplannen Natura 2000 zoveel mogelijk in 1 

traject te doen. Vanwege het ontbreken van een kader voor ammoniak zal voortouwnemer 
LNV/DLG het concept beheerplan Natura 2000 niet eerder dan 2010 afronden. Om de planning 
van de TOP-aanpak niet onnodig te vertragen worden hydrologische maatregelen met voorrang 
in 2009 uitgewerkt worden. Besluitvorming m.b.t. maatregelen zal in 2010 plaatsvinden. 

Oostelijke Vechtplassen (incl. Noorderpark) 
- In samenwerking met het waterschap zorg dragen voor een voortvarende planvorming en 

vervolgens uitvoering van het watergebiedsplan Noorderpark. 
Uiterwaarden Lek 
- Dit beheerplanproces zal pas in 2010 door voortouwnemer Zuid-Holland worden opgestart. 
Uiterwaarden Neder-Rijn  
- Gemeenteraad van Rhenen heeft het inrichtingsbeeld voor de uiterwaarden bij Rhenen 

goedgekeurd en wil graag doorpakken richting uitvoering. Hiervoor is eerst overeenstemming 
nodig over wat de eisen van de instandhoudingsdoelen voor dat gedeelte van de Neder-Rijn zijn. 
De gemeente loopt enigszins voor op het Natura 2000 proces. In overleg met de voortouwnemer 
provincie Gelderland wordt gekeken wat de ruimte voor andere ontwikkelingen in het gebied is. 
Los van die uitkomsten zal er voor iedere nieuwe activiteit nog wel een vergunningstraject moeten 
worden doorlopen. 
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Tabel  1  Stand van zaken in de TOP/Natura 2000-gebieden 
Voortgang  

Gebied 

Eerst-
verantw
oordelijk 
gedeput
eerde 

O
ps

ta
rt

en
ge

bi
ed

sp
ro

ce
s

1)
M

on
it
or

in
g

en
in
ve

nt
ar

is
at

ie

2)
U
it
we

rk
en

na
tu

ur
do

el
en

3)
M

aa
tr

eg
el
en

op
st

el
le
n

4)
Be

oo
rd

el
en

va
n

m
aa

tr
eg

el
en

5)
af

we
gi
ng

m
aa

tr
eg

el
en

6)
Be

sl
ui
tv

or
m
in
g

7)
U
it
vo

er
in
g

en
ev

al
ua

ti
e

Armenland Ruwiel  
TOP 

Binnekamp 2008 2008 2008 2010 2010 2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2011 

De Bijleveld  
TOP 

Binnekamp 2008 2008 2008 2008 2008 2010 2009 2010 

Kamerikse Nessen  
TOP 

Binnekamp 2008 2009 2008 2009 2009 2009 2010 2010 

Meeuwenkampje  
TOP 

Binnekamp 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010-
2013 

Schoolsteegbosjes  
TOP 

Krol 2008 2008 2009 2009 2010 2009-
2010 

2009-
2010 

2010-
2013 

Botshol 
Natura 2000/TOP 

Krol 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 

Kolland  
Natura 2000/TOP 

Binnekamp 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010-
2013 

Overlangbroek  
Natura 2000/TOP 

Binnekamp 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010-
2013 

Groot Zandbrink  
Natura 2000/TOP 

Krol 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010-
2013 

Hel en Blauwe Hel  
Natura 2000/TOP 

Krol 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010-
2013 

Noorderpark  
Natura 2000/TOP 

Krol 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2010-
2013 
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De Meije  
Natura 2000/TOP 

Krol 2009 2008 2008 2008 2010 2010 2010 2010 
Eemmeer/Gooimeer 
Natura 2000 

Binnekamp 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010- 

Uiterwaarden Lek* 
Natura 2000 

Binnekamp 2010 2010 2010 2010 2010-
1212 2010-1211 2010-1211 2012 

N
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Uiterwaarden 
Neder-Rijn  
Natura 2000 

Binnekamp 
2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009-

2010 

*: Voortouwnemer Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om proces in 2010 op te starten.  
 
Legenda 

2008 Jaartal geeft de geplande termijn voor 
afronding fase 
100% klaar 
75-99% klaar 
50-74% klaar 
25-49% klaar 
0-24% klaar 
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Deel II: Stand van zaken per gebied  
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Armenland Ruwiel
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Geert-Jan Nijsten 

Gebied 

Proces 
Gebiedsgericht project De Venen / Groot Wilnis Vinkeveen en watergebiedsplan Groot Wilnis Vinkeveen (waternet) 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Processen lopen: Gebiedsgericht project De Venen, incl. convenant 
Groot Wilnis-Vinkeveen (o.a. Groene Ruggengraat): ondertekening 2e

helft 2009 (partijen: agrarische natuurvereniging, LTO-Noord, NMU, 
recreatie Midden Nederland, SBB, Waternet, Provincie Utrecht, 
Breukelen, Ronde Venen en gebiedscie. de Venen). 

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Inventarisatie is uitgevoerd (voor gelijknamige waterparel). Daarin 
analyse en ideeën voor verdrogingsbestrijding. 

2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Natuurgebiedsplannen zijn leidend. Doelen zijn helder. 2008 

3) Maatregelen opstellen Aantal hydrologische maatregelen is genoemd in inventarisatie: biedt 
een basis, nog geen volledig pakket. Waternet inventariseert omvang 
van problematiek en de mogelijkheden van bestrijding rivierkreeft. 

2010 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Idem. Niet alle maatregelen zijn direct uitvoerbaar (afhankelijk van 
grondverwerving). 

2010 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren 2009-2010 

6) Besluitvorming  Nog uit te voeren 2009-2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Inrichtingsmaatregelen zijn bijna uitgevoerd (fase 6 is gereed) 2010-2011 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Rondom het reservaat dreigt een forse peilverlaging, terwijl het gebied ook nu al achteruit gaat. Mogelijke oplossing: 
creëren bufferzone rondom het reservaat èn uitbreiding reservaat. Deze zijn grotendeels al in de EHS vastgelegd 
maar nog niet geëffectueerd (afhankelijk van grondverwerving). In aanvulling op de EHS zijn er voorstellen voor de 
begrenzing van nieuwe natuur (ca. 10 ha voor buffering, ca. 20 ha voor verbinding met andere wetlands). Deze 
voorstellen geven ook invulling aan de Groene Ruggengraat, waarvoor Armenland een belangrijk brongebied is.   
Wat waterbeheer betreft is de eerste prioriteit om het gebied te beschermen tegen de peilverlagingen in de 
omgeving. Deze peilverlaging is binnen 1 à 2 jaar te verwachten. De buffers zouden dan moeten functioneren.  
In de interne waterhuishouding zijn maatregelen nodig tegen verzuring. Deze zijn `op proef’ al toegepast. Fase 6 van 
de inrichting is reeds afgerond. Waternet bereidt een inundatieproef voor als anti-verdrogingsmaatregel.  

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Herbegrenzing EHS, zo nodig grondaankoop met doorlevering aan SBB. Rivierkreeft & ammoniakuitstoot. 
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De Bijleveld
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Geert-Jan Nijsten  

Gebied 

Proces 
In Bijleveld is ‘Groot groengebied Utrecht-West’ als gebiedscommissie actief 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Afgerond. Ontwikkelingen van gebiedscommissie blijven volgen. 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, okt.2007) 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

In een klein deel van het gebied zijn geen logische natuurdoelen 
gekozen. Aanbeveling is om de natuurdoelen aan te passen aan de 
actuele biotische en abiotische situatie. De wijziging ligt in lijn 
met de aanwezige kwaliteit in het gebied (aanpassing pas zinvol 
als nieuwe landelijke systematiek klaar is). 

2008 

3) Maatregelen opstellen Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, okt.2007) 2008 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Afgerond (zie Verdrogingsonderzoek De Bijleveld, okt.2007) 2008 

5) Afweging 
maatregelen  

Besluitvorming over aanpassen natuurdoelen en wel/niet afgraven 
van hoger terreindeel (creëert hogere potentie, maar ‘vernielt’ 
huidige vegetatie en de gradiënt). Er is al een beheerplan. Dit 
moet nog worden aangepast

2010 

6) Besluitvorming  Vaststellen of we klaar zijn 2009 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

P.M. 2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Recente onderzoeken laten zien dat het gebied niet of nauwelijks te lijden heeft onder verdroging en dat 
(grootschalige) maatregelen, zeker in de waterhuishoudkundige sfeer, niet noodzakelijk zijn. Op de lange termijn kan 
de bufferende werking van de bodem verminderen en zou inundatie vanuit de Bijleveld nodig kunnen zijn. Dan moet de 
waterkwaliteit van het riviertje De Bijleveld wel beter zijn dan nu. De huidige waterkwaliteit van de Bijleveld is een 
risico in geval van (ongewenste) overstroming. Dit aspect wordt momenteel nader onderzocht. 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Zie onder 5, 6, 7 
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Kamerikse Nessen
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Geert-Jan Nijsten  

Gebied 

Proces 
Voor de Kamerikse Nessen is geen gebiedscommissie aanwezig. HDSR heeft in maart 2008 nader onderzoek afgerond 
naar de verdroging in de Kamerikse Nessen (i.s.m. NM en PU). Naar aanleiding hiervan heeft PU een onderzoek 
opgestart (aug. 2008) om vast te stellen of de toplaag wel/niet verzuurd is. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Niet nodig. 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Inventarisatie: fase 1 afgerond. Monitoring: aanvullend onderzoek 
afgerond naar de oorzaak van het ontbreken van de gewenste 
vegetatie (verzuring, ontbreken zaadbank en/of atmosferische 
depositie) afgerond: geen maatregelen tegen verzuring nodig, goed 
beheer is essentieel.

2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond (Verdrogingsonderzoek febr. 2008). 2008 

3) Maatregelen 
opstellen 

Afgerond (Verdrogingsonderzoek febr. 2008). Uit aanvullend 
verzuringsonderzoek is gebleken dat geen extra maatregelen nodig 
zijn. 

2009  

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Aanvullende maatregelen (winterinundatie) is pas mogelijk als de 
waterkwaliteit van de Grecht wezenlijk verbeterd is (lange termijn 
maatregel). 

2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Afgerond 2009 

6) Besluitvorming  Vaststellen of we voorlopig klaar zijn. 
Eventuele afspraken maken over (lange termijn) verbetering 
waterkwaliteit Grecht  

2010 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

Monitoring (grond)waterpeilen 2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
De boezemlanden langs de Grecht (Kamerikse Nessen) liggen hoger dan de omringende weilanden. De Grecht houdt er 
het grondwater op peil. Mogelijk kan op termijn verzuring optreden in het gebied; inundatie kan dit tegengaan, 
bijvoorbeeld door meer dynamiek in het waterpeil van de Grecht (op voorwaarde dat de waterkwaliteit van de Grecht 
aanzienlijk verbeterd wordt).  

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Zie hierboven 
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Meeuwenkampje
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Jolande Schuurman 

Gebied 

Proces 
Meeuwenkampje maakt onderdeel uit van de Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht Oost. De Provincie Utrecht stelt 
samen met Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Eem, Vitens, de gemeenten en in overleg met belanghebbenden een 
maatregelenplan op. Waar mogelijk/nuttig wordt procesmatig aangesloten bij het sleutelproject “Fort aan de 
buurtsteeg” van de Grebbelinie. Met de omwonenden van het Meeuwenkampje zijn keukentafelgesprekken gevoerd. 
Daarin is informatie uitgewisseld over het project en de huidige situatie.  

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Er is een projectgroep geformeerd met waterschap Vallei en Eem, 
Staatsbosbeheer, Vitens en gemeenten. Adviesbureau KWR 
(voormalige KIWA) voert aanvullende onderzoeken uit en schrijft het 
maatregelen- en beheerplan 

2009 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Met afronding van het onderzoek van adviesbureau KWR is de 
inventarisatie afgerond. 

2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

De natuurdoelen zijn uitgewerkt op basis van het recente 
Natuurgebiedsplan 

2009 

3) Maatregelen opstellen Adviesbureau KWR werkt samen met de projectgroep een 
maatregelen- en beheerplan uit. 

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Maatregelen aanvullend op de reeds gerealiseerde grondaankoop, nog 
uit te voeren 

2009 

5) Afweging 
maatregelen  

idem 2010 

6) Besluitvorming  idem 2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Er is grond aangekocht en ingericht in het kader van EHS; grove 
inschatting dat dit ca. 25 % van de maatregelen is. 

2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Behoud en ontwikkeling van het Meeuwenkampje lijkt het meest gebaad bij goed beheer en onderhoud en uitbreiding 
van het terrein (o.a. vermesting aan de randen van het natuurgebied tegen te gaan).  

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Uitwerken van onderzoeksresultaten tot een maatregelen- en beheerplan. Dit plan kan zal eind 2009 ver gevorderd 
zijn, maar het bestuurlijke traject zal zeker tot in 2010 doorlopen. 
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Schoolsteegbosjes
Algemeen 
Status: TOP 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Irene Bekkers 

Gebied 

Proces 
De TOP-aanpak verdrogingsbestrijding Schoolsteegbosjes maakt onderdeel uit van het project “Groene Agenda van 
Leusden”. (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, gemeente Leusden en Landgoed De Boom) 
In het Realisatieplan bij  het Convenant van de Groene Agenda (19 december 2008) is de TOP-aanpak 
verdrogingsbestrijding Schoolsteegbosjes opgenomen als deelproject. De ambitie is dat het gebied 
Schoolsteeg/Langesteeg beter wordt ingericht voor natuur en dat de verdroging wordt opgeheven. 

Voortgang verdrogingsbestrijding per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Voor proces wordt aangesloten bij Groene Agenda, verdroging wordt 
wel apart uitgewerkt.  

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Basis- en vervolgonderzoeken zijn uitgevoerd. 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Natuurdoelen inclusief benodigde hydrologische randvoorwaarden zijn 
in kaart gebracht. 

2009 

3) Maatregelen opstellen Op basis van het vegetatieonderzoek (zomer 2009) zijn de huidige 
situatie en knelpunten in beeld gebracht. Zowel korte als langere 
termijn maatregelen zijn bedacht.  

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

De maatregelen worden nu beoordeeld op effectiviteit en 
uitstralingseffecten.  

2010 

5) Afweging 
maatregelen  

De randvoorwaarden (bijv. natschade / verwerving) voor realisatie van 
maatregelen moeten nog bepaald worden. 

2009-2010 

6) Besluitvorming  Medio 2010 2009-2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Verondiepen en peilopzet van waterlopen, verondiepen van sloten en opschonen van greppels en andere 
beheersmaatregelen (bijv. verwijderen ongewenste opslag). Tevens dient nog een oplossing gevonden te worden voor 
een goed beheer van het hakhout bij vernatting (bijv. analoog aan Kolland & Overlangbroek).  

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Doelstelling voor verdrogingsbestrijding duidelijk agenderen binnen het totaalgebied Schoolsteeg/Langesteeg van de 
Groene Agenda van de gemeente Leusden. Helderheid over mogelijke grondverwerving. 
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Botshol
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Utrecht 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
In Botshol is een gebiedscommissie actief in het kader van het al langer lopende ‘Gebiedsgericht project De Venen’.  
Er is door de afdeling ILG een uitgebreide vooranalyse gedaan om het project goed in te bedden. In opdracht van de 
provincie gaat DLG met een projectteam aan de slag om het beheerplan op te stellen, inclusief alle noodzakelijke 
antiverdrogingsmaatregelen. Er is alleen sprake van verdroging m.b.t. waterkwaliteit (eutrofiering) 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

De provincie heeft een projectteam geformeerd met AGV, 
Natuurmonumenten en DLG als schrijversteam. Er vindt afstemming 
plaats met de gebiedscommissie De Venen en omwonenden 

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Er is al veel bekend over het gebied, maar er zijn ook een aantal 
kennisleemtes. Deze vragen worden als onderzoeksmaatregel 
opgenomen in het beheerplan. LNV heeft nog geen minimum pakket van 
eisen geformuleerd voor de monitoring binnen Natura 2000. 

2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

De natuurdoelen zijn de instandhoudingsdoelen en de kernopgave zoals 
deze in het aanwijsbesluit van Botshol voor Natura 2000 staat 
beschreven 

2009 

3) Maatregelen opstellen Er zijn extra beheer- en herstelmaatregelen nodig om de verlanding 
weer op gang te brengen. Verder zijn er onderzoeksmaatregelen 
opgesteld om onduidelijkheden over de abiotische omstandigheden op 
te heffen. 

2009 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

De beheer- en herstelmaatregelen zijn beoordeeld, de 
onderzoekmaatregelen moet nog beter worden beschreven 

2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Nog uit te voeren: moeilijkheid is dat sommige maatregelen mogelijk 
negatieve effecten hebben op andere instandhoudingsdoelen 

2010 

6) Besluitvorming  2e helft 2009 zijn maatregelen TOP-aanpak gereed. In augustus is het 
conceptbeheerplan met begeleidende brief naar de minister van LNV 
gestuurd. Dit najaar wordt verder gewerkt richting een 
ontwerpbeheerplan.  Begin november maakt het Regiebureau Natura 
2000 bekend wanneer de definitieve vaststelling van het 
aanwijsbesluit plaatsvindt. Tegelijkertijd wordt het ontwerp-
beheerplan ter inzage gelegd.  

2010 
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Botshol
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Defosfatering is reeds uitgevoerd en “herstelplan Botshol”  
(Natuurmonumenten) is in uitvoering. Het herstelplan wordt in fasen 
(tot in 2023) uitgevoerd. Tussentijds wordt gemonitord en effecten 
geëvalueerd (eutrofiëring en successie). Flexibel peilbeheer wordt 
uitgevoerd zodra het nieuwe peilbesluit is vastgesteld. 

2009/2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Creëren van jonge verlandingsstadia, betere doorstroom van het begroeide naar het open gebied, flexibel peilbeheer 
en optimalisatie defosfatering. 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Uit de quickscan blijkt dat de stikstofdepositie in Botshol ruim 2,5 maal hoger is dan de kritische waarde voor de 
meeste gevoelige soort (veenmos-rietland). Slechts een deel van de depositie komt uit de directe omgeving, meer dan 
75% procent is achtergronddepositie. Daardoor is het niet mogelijk om via het beheerplan een reductie te 
bewerkstelligen. Er moet op landelijke schaal een oplossing worden gezocht. Onderzoek van Alterra wijst uit dat 
zonder een significante afname van het stikstofgehalte het behoud en/of herstel tenminste 2 instandhoudingsdoelen 
(H7140B en H7210) niet haalbaar is.  
De omliggende agrariërs waren al op de hoogte van een mogelijk ammoniakprobleem en de eventuele consequenties 
voor hun bedrijf. Dit is op beide informatieavonden in februari en april ook aan de orde geweest. Alle betrokkenen zijn 
via brieven, e-mails en de website geïnformeerd over de uitkomsten van de quickscan en het advies van de provincie 
aan de minister. 
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Kolland
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Utrecht 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Frank van Pruissen 

Gebied 

Proces 
Het waterschap heeft het watergebiedsplan Langbroekerwetering afgerond. Aanvullend is de provincie Utrecht in 
2007 een gebiedsgericht project gestart voor de verdrogingbestrijding en het opstellen van het Natura 2000- 
beheerplan Kolland. Er is een projectgroep geformeerd die het opstellen van het beheerplan begeleidt. Bewoners en 
partijen worden via informatieavonden  betrokken. De gebiedscommissie wordt op de hoogte gehouden van de 
vorderingen. In februari 2009 zijn alle verzamelde gegevens aan de streek voorgelegd, in april 2009 de opgestelde 
maatregelen. De afsluitende infobijeenkomst wordt gehouden als aanwijzing en beheerplan definitief worden. Dan 
wordt ook, voor zover mogelijk, duidelijkheid gegeven over het ammoniak beleid. Het conceptbeheerplan is in augustus 
2009 vastgesteld door GS en opgestuurd naar de minister van LNV met de boodschap dat de doelen en de 
voorgestelde maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

In mei 2007 gestart 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond 2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond 2009 

3) Maatregelen opstellen Afgerond 2009 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Afgerond 2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Vrijwel afgerond 2009 

6) Besluitvorming  Uit te voeren bij definitieve aanwijzing en vaststelling beheerplan 2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren (wellicht pilotpercelen eerder af). 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Voor de eerste beheerplanperiode van 6 jaar wordt ingezet op het verbeteren van het beheer van het essenhakhout.
Van deze maatregelen wordt het meeste effect verwacht op het bereiken van de doelen. Er wordt verder 
hydrologisch onderzoek uitgevoerd om het watersysteem vooral ook kwalitatief beter te begrijpen. Mogelijke 
maatregelen die hieruit voortkomen komen in de volgende periode van 6 jaar aan bod.  
M.b.t. de ammoniakproblematiek is nog onduidelijk wat de maatregelen zullen zijn. Dit is in dit gebied echter geen 
groot knelpunt. 
Een spin-off van het beheerplan is een voorstel om te onderzoeken of het haalbaar is de houtwinning uit het hakhout 
te combineren met een lokale energiecentrale waarin het hout wordt omgezet in warmte of elektriciteit voor een 
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Kolland
groter gebouw, zoals een scholencomplex, zwembad of bejaardencentrum. 

Acties c.q. Potentiële knelpunten 
Aandachtspunt: De eenmalige maatregelen uit het concept-beheerplan kunnen gefinancieerd worden uit het AVP. Voor 
het jaarlijks terugkerend natuurbeheer (onderhoud) is de vergoeding echter niet 100% kostendekkend. 
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Overlangbroek
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en voortouwnemer van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Utrecht 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Frank van Pruissen 

Gebied 

Proces 
Zie Kolland 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

In mei 2007 gestart 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Afgerond 2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond 2009 

3) Maatregelen opstellen Afgerond 2009 
4) Beoordelen van 
maatregelen 

Afgerond 2009 

5) Afweging 
maatregelen  

Vrijwel afgerond 2009 

6) Besluitvorming  Uit te voeren bij definitieve aanwijzing en vaststelling beheerplan 2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog uit te voeren (wellicht pilotpercelen eerder af). 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Zie Kolland 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Zie Kolland 
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Groot Zandbrink
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en toeleverancier van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: LNV (DLG) 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Jolande Schuurman  

Gebied 

Proces 
DLG-Regio Oost en Staatsbosbeheer-Regio West stellen in nauwe samenwerking met het bevoegde gezag (het 
Ministerie van LNV en de Provincie Utrecht) het beheerplan voor dit gebied op. In afwachting van het ontwerp 
aanwijzingsbesluit Natura 2000 ligt dit proces stil. Wij als provincie werken ondertussen wel door aan het opstellen 
van een maatregelenpakket anti-verdroging. 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Aangesloten bij Natura 2000-beheerplan, de provincie leidt het 
hydro-ecologische onderzoek. 

2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Bestaande info is verzameld. Het hydro-ecologische onderzoek is 
afgerond. 

2009 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

De natuurdoelen zijn uitgewerkt.  2009 

3) Maatregelen opstellen De waterhuishoudkundige maatregelen zijn in beeld. LNV/DLG zal 
t.z.t. de ammoniak problematiek uitwerken voor het Natura 2000- 
beheerplan  

2010 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Benodigde hydrologische maatregelen zijn nu duidelijk 2010 

5) Afweging 
maatregelen  

Waterschap en SBB zijn betrokken bij de afweging van de maat-
regelen. Overleg met o.a. Stichting de Boom moet nog plaatsvinden. 

2010 

6) Besluitvorming  Nog niet uitgevoerd 2010 
7) Uitvoering en 
evaluatie 

Nog niet uitgevoerd 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Kappen van naaldbomen en uitdunnen loofbomen in het reservaat (tegengaan verdamping). Dempen en afdammen van 
sloten. Hydrologisch aansluiten van hoger gelegen brongebieden (voor gebufferd water) op het reservaat. Eventueel 
aanvullende maatregelen N-depositie. 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Resultaten van het eco-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek inbrengen in het proces van het opstellen van het 
Natura 2000-beheerplan door LNV.  
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Binnenveld (incl. Hel en Blauwe Hel)
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en toeleverancier van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: LNV (DLG) 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Jolande Schuurman 

Gebied 

Proces 
DLG werkt (in opdracht van LNV) aan concept beheerplan en richt op dit moment een nieuw proces in zodat 
afstemming met lopende gebiedsprocessen gewaarborgd wordt.  

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Aangesloten bij Natura 2000 beheerplan. 2008 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

In kader van gebiedsgericht project met waterschap en 
Staatsbosbeheer uitgevoerd in 2003-2006. Aanvullend onderzoek is 
grotendeels afgerond. 

2010 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

UNATS zijn indertijd in het gebiedsgerichte project uitgewerkt. De 
Natura 2000 doelen zijn nu leidend. Bekeken moet worden of deze op 
elkaar aansluiten. 

2010 

3) Maatregelen opstellen Mogelijke maatregelen zijn uitgewerkt in gebiedsgericht project 
Binnenveld. Zo nodig nog aanscherpen op basis van Natura 2000-
doelen en uitgevoerde onderzoeken. 

2010 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Hydrologische maatregelen grotendeels inzichtelijk. Ammoniak 
verhaal nog niet. 

2010 

5) Afweging 
maatregelen  

P.M. 2010 

6) Besluitvorming  Voor het hele Binnenveld ligt een vastgesteld inrichtingsplan (2006). 
Besluitvorming over eventueel aanvullende Natura 2000-maatregelen 
moet nog plaatsvinden 

2010 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

P.M. 2010-2013 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Peilverhoging de Grift met een stuw vlak voor Veenendaal is een mogelijkheid. Dit geeft echter vernatting van 
landbouwgebied (natschaderegeling/ eventuele noodzaak grondaankoop EHS) en mogelijk overlast in Veenendaal 
(mitigerende maatregelen). Eventueel aanvullende maatregelen N-depositie. 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Nauwelijks voortgang geboekt ten opzichte van vorige rapportage i.v.m. problemen met procesvoering van DLG. Er zijn 
afspraken gemaakt voor verbetering van de integrale gebiedsaanpak.  
Integreren van uitgevoerd onderzoek, modelberekeningen en informatie uit lopende gebiedsprocessen tot een 
maatregelenpakket voor wat betreft de waterhuishoudkundige maatregelen. 
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Oostelijke Vechtplassen (incl. Noorderpark)
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000 en Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en medeopsteller van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Noord Holland 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Arjan ter Harmsel (Bethune: Geert-Jan Nijsten) 

Gebied 

Proces 
Er is een Landinrichtingscommissie Noorderpark. Voor de Bethunepolder is een apart gebiedsproces opgestart om tot 
een nieuw inrichtingsplan te komen. Voor het overige deel van Noorderpark werkt het waterschap aan het 
Watergebiedsplan Noorderpark. Noorderpark maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Oostelijke 
Vechtplassen (voortouwnemer Noord-Holland). Voor de Utrechtse veenweide-gebieden wordt op dit moment een 
project opgestart waarbij het Noorderpark is aangewezen als één van de deelprojecten (Nota Ruimte).  Daarnaast ligt 
er een opgave vanuit de Groene ruggengraat en EHS. 

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Voor het OVP gebied heeft Noord-Holland het gebiedsproces vorm 
gegeven. Specifiek voor Bethune is een projectgroep onder regie van 
de provincie actief. AGV werkt in samenwerking met provincie aan het 
watergebiedsplan (voor het overig deel van het) Noorderpark  

2009 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Er wordt actief gemonitord in het Noorderpark. Momenteel wordt een 
evaluatie van de data uitgevoerd. 

2010 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Voor de Bethunepolder wordt momenteel gewerkt aan de afronding 
van het inrichtingsplan. Voor de rest van het Noorderpark is de 
verdeling nog niet definitief uitgewerkt .   

2010 

3) Maatregelen opstellen Voor de Bethunepolder wordt aan afronding van het plan gewerkt. 
Voor de rest van het gebied zijn maatregelen deels bekend. Aan-
vullende maatregelen zullen opgesteld worden in het watergebiedsplan 
Noorderpark. 

2010 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

idem 2010 

5) Afweging 
maatregelen  

idem 2010 

6) Besluitvorming  KRW maatregelen zijn in 2008 vastgesteld. 2010 moet een besluit 
genomen worden t.a.v. herzien peilbesluit en maatregelen 
Bethunepolder. Peilbesluiten behorend bij watergebiedsplan 
Noorderpark worden voorzien in 2011. 

2011 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

PM 
 

2010-2013 
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Oostelijke Vechtplassen (incl. Noorderpark)
Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Inrichtingsmaatregelen,  het aanpassen van de functies in het gebied (met name de agrarische functie), peilopzet 
Bethunepolder (reductie wegzijging omgeving). Daarnaast maatregelen om aanvoer van gebiedsvreemd water tegen te 
gaan en kwelfluxen te herstellen. Uit onderzoek is gebleken dat variatie in waterpeil in de rest van het Noorderpark 
gunstig lijkt voor het halen van de natuurdoelen.  

Acties c.q. potentiële knelpunten 
- Afronding inrichtingsplan Bethune. In samenwerking met het waterschap zorg dragen voor een voortvarende 
planvorming en vervolgens uitvoering van het watergebiedsplan Noorderpark. 
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Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (incl. De Meije)
Algemeen 
Status: TOP, Natura 2000, Sense of Urgency 
Verantwoordelijkheid PU: Verdrogingsbestrijding en medeopsteller van beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Zuid Holland 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: R.W. Krol / Arjan ter Harmsel 

Gebied 

Proces 
De Meije maakt onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck. Provincie Zuid-Holland is 
voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan voor dit gebied. Sept. 2008 heeft LNV het ontwerp aanwijzingsbesluit 
gepubliceerd, waarmee het bestaande NB-wet terrein de Natura 2000-status heeft gekregen. De provincie Zuid-Holland heeft een 
projectstructuur opgezet met 12 deelnemende partijen: 4 gemeenten, Provincies Utrecht en ZH, SBB, NM, HDSR, Rijnland, LTO en 
Ver. Grond- en Watereigenaren. In de Meije is de gebiedscommissies “de Venen” actief.  

Voortgang verdrogingsbestrijding / Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten 
gebiedsproces 

Afhankelijk van noodzaak om hydrologische bufferzone uit te breiden. 
Zuid-Holland heeft in okt. 2008 het Natura 2000-proces opgestart. 

2009 

1) Monitoring en 
inventarisatie 

Voorlopig afgerond. 2008 

2) Uitwerken 
natuurdoelen 

Afgerond 2008 

3) Maatregelen opstellen Afgerond (uit evaluatie, nader onderzoek en beheerplan Natura 2000 
moet blijken of aanvullende maatregelen nodig zijn) 

2008 

4) Beoordelen van 
maatregelen 

Deels afgerond; er zijn ook al diverse maatregelen uitgevoerd. Nut en 
noodzaak van vergroten hydrologische bufferzone moet onderzocht en 
beoordeeld worden (HDSR). 

2010 

5) Afweging 
maatregelen 

Deels afgerond. T.z.t. moet besloten worden over al dan niet uitbreiden 
bufferzone. 

2010 

6) Besluitvorming  Maatregelen zijn deels vastgelegd in Watergebiedsplan. Eventueel 
aanvullende maatregelen worden opgenomen in het beheerplan. 

2010 

7) Uitvoering en 
evaluatie 

De afgelopen jaren zijn al meerdere anti-verdrogingsmaatregelen 
uitgevoerd. Een nog uit te voeren evaluatie (met HDSR en SBB) aan de 
hand van metingen moet uitsluitsel geven over de mate van hydrologisch 
herstel.  

2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Er zijn reeds maatregelen uitgevoerd om de verdroging te bestrijden. Vaststellen of de reeds uitgevoerde 
maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Afhankelijk van de uitkomsten van het Beheerplan kan er sprake zijn 
van andere maatregelen in relatie tot het bestaand gebruik in de directe omgeving van het plangebied. Op dit moment 
is daar nog geen sprake van.  

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Evaluatie initiëren. 
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Eemmeer en Gooimeer zuidoever
Algemeen 
Status: Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Medeopsteller beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Min. V&W Rijkswaterstaat 
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Voor het hele IJsselmeergebied wordt één beheerplan gezamenlijk gemaakt door de Provincies Gelderland, 
Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Rijkswaterstaat. Er is een inventarisatie van het huidige gebruik 
gemaakt, waarin de activiteiten zijn geëvalueerd op mogelijk significante effecten (Voortoets). Alle activiteiten 
die mogelijk effect hebben zullen worden getoetst of ze vergunningplichtig of eventueel verboden worden. Dit 
wordt uitgezocht in de Nadere Effect Analyse, die in oktober van dit jaar is gepresenteerd. Alle activiteiten 
zonder schadelijke effecten worden opgenomen in het beheerplan. Voor knelpunten wordt per deelgebied met alle 
betrokken partijen naar oplossingen gezocht. 

Voortgang Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Rijkswaterstaat regelt alle contacten met beheerders en 

eigenaren 
2008 

1) Monitoring en inventarisatie De inventarisatie van het bestaand gebruik is in concept 
verstuurd naar alle belanghebbenden 

2008 

2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura 2000 verder uitgewerkt. 
Na een tweede overleg met de TBO, worden per deelgebied de 
details besproken. 

2009 

3) Maatregelen opstellen Idem 2009 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2010 
5) Afweging maatregelen  November 2009 is de financiering van de maatregelen gereed 2010 
6) Besluitvorming  Juli 2010 is het concept beheerplan gereed.  2010 
7) Uitvoering en evaluatie  2010- 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Eemmeer: Uit het onderzoek naar het bestaand gebruik in het hele IJsselmeergebied is gebleken dat ruim 75% 
van de activiteiten in het beheerplan zonder problemen kan worden opgenomen. Het overige deel is mogelijk of 
waarschijnlijk schadelijk, maar dat wordt eerst verder onderzocht. De verwachting is dat uiteindelijk minder dan 
10% van de activiteiten vergunningplichtig wordt. Uit eerste overleg blijkt dat met een bijdrage van ongeveer 15k 
euro (via subsidiekader) in 6 jaar alle doelen in het Eemmeer voldoende kunnen worden beheerd. 
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Eemmeer en Gooimeer zuidoever
Acties c.q. potentiële knelpunten 
Er zijn een aantal juridische vraagstukken i.v.m. vergunningverlening van bestaand gebruik: bijvoorbeeld de 
autonome ontwikkeling van de watersportrecreatie en het inventariseren en evalueren van evenementen. Hiervoor 
is ook contact opgenomen met het Steunpunt Natura 2000. 
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Uiterwaarden Lek
Algemeen 
Status: Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Medeopsteller beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Zuid-
Holland 

Provincie Zuid-Holland 

Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Zuid-Holland heeft nog niet aangegeven wanneer ze met het beheerplanproces wil gaan beginnen. De concept-
aanwijzingsbesluiten zijn per 11-09-2008 ter inzage gelegd. Momenteel worden de zienswijzen behandeld. 

Voortgang Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Er is nog niet begonnen 2010 
1) Monitoring en inventarisatie Er is al veel bekend over het gebied 2010 
2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura2000 verder 

uitgewerkt 
2010 

3) Maatregelen opstellen Idem 2010 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2010-2012 
5) Afweging maatregelen  Idem 2010-2011 
6) Besluitvorming  Idem  2010-2011 
7) Uitvoering en evaluatie  2012 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Nog niet bekend 

Acties c.q. potentiële knelpunten 
Voortouwnemer Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om proces in 2010 op te starten. Ruimte voor de Lek moet 
goed worden meegenomen in het proces. 
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Uiterwaarden Neder-Rijn
Algemeen 
Status: Natura 2000 
Verantwoordelijkheid PU: Medeopsteller beheerplan Natura 2000 
Voortouwnemer Natura 2000: Provincie Gelderland  
Gedeputeerde  / Projectleider PU: J. Binnekamp / Fleur Smout 

Gebied 

Proces 
Voor de uiterwaarden van de Neder-Rijn en IJssel worden de beheerplannen gezamenlijk gemaakt door De 
Provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht en Rijkswaterstaat. Als eerste product leveren zij een koepelplan, 
waarin de visie over het hele gebied is uitgeschreven. Dit koepelplan stuurt aan op instandhouding en uitbreiding 
van de doelen op de meest ideale plek binnen het hele uiterwaarden-gebied. Ook zorgt het voor een duidelijk 
kader voor afstemming met andere beleidsvelden zoals recreatie, zandwinning, de Rivierenwet etc. 
Na goedkeuring van het koepelplan door de stuurgroep via een schriftelijke ronde in oktober, wordt er een 
beheerplan gemaakt. Utrecht is verantwoordelijk voor het aanleveren van de voor handen zijnde informatie en 
het reageren op de informatie die de terreinbeheerders en gebruikers aanleveren. Het schrijven van het 
beheerplan wordt door Provincie Gelderland uitbesteed aan DHV . De inventarisatie Bestaand Gebruik wordt door 
Arcadis uitgevoerd. 
Het beheerplan neemt alle PKB- en NURG- projecten van RWS die natuurontwikkelingdoelstelling hebben, mee als 
maatregel. Er wordt een Plan-MER procedure gestart om te controleren of op die manier ook daadwerkelijk alle 
doelen worden behaald. 

Voortgang Natura 2000 beheerplan per fase 
Fase Huidige stand van zaken Afronding  

(planning) 
Opstarten gebiedsproces Gelderland regelt alle contacten met beheerders en eigenaren 2008 
1) Monitoring en inventarisatie Door de grootte van het gebied heeft de inventarisatie meer 

tijd gekost dan oorspronkelijk werd gedacht. 
2009 

2) Uitwerken natuurdoelen Wordt in kader van beheerplan Natura 2000 verder 
uitgewerkt 

2009 

3) Maatregelen opstellen Idem 2009 
4) Beoordelen van maatregelen Idem 2009 
5) Afweging maatregelen  Idem 2009 
6) Besluitvorming  Eind 2009 is het ontwerpbeheerplan gereed 2009 
7) Uitvoering en evaluatie  2009/2010 

Doorkijk naar mogelijk uit te voeren maatregelen 
Er zullen waarschijnlijk maatregelen moeten worden genomen om het hakhoutooibos in stand te houden, dat is een 
kostbare beheersvorm waarvoor waarschijnlijk extra financiering moet worden gevonden.  
Voor iedere natuurontwikkeling zal ook meer waterafvoer moeten worden gecreëerd. Dat zet de beperkte ruimte 
buitendijks onder druk. 
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Uiterwaarden Neder-Rijn
Acties c.q. potentiële knelpunten 
Gemeenteraad van Rhenen heeft het inrichtingsbeeld voor de uiterwaarden bij Rhenen goedgekeurd en wil graag 
doorpakken richting uitvoering. De gemeente loopt daarin voor op het beheerplanproces van Natura 2000. Er is 
eerst overeenstemming nodig over wat de eisen van de instandhoudingsdoelen voor dat gedeelte van de Neder-
Rijn zijn, voordat er met de invulling van overige ruimte kan worden begonnen. In overleg met de voortouwnemer 
provincie Gelderland wordt gekeken wat de ruimte precies is. 
Los daarvan zal de gemeente voor iedere nieuwe activiteit nog steeds een vergunningsprocedure moeten 
doorlopen. 
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