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Onderwerp: Voortgangsrapportage Natura 2000 / TOP-aanpak juli t/m november 2009 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
De stand van zaken bij het project Natura 2000 / TOP verdrogingsbestrijding staat verwoord in de 
voortgangsrapportage en wordt de commissie RGW ter kennisgeving aangeboden. 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
Wij willen Provinciale Staten (de statencommissie RGW) informeren over de voortgang bij het project 
Natura 2000 / TOP verdrogingsbestrijding. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 13 mei 2008 hebben wij het overkoepelend plan van aanpak beheerplannen Natura 2000 en de 
aanpak verdroging TOP-gebieden (in totaal 15 gebieden) vastgesteld. Dit plan van aanpak is ook ter 
kennisname aangeboden aan de statencommissie RGW.  
In het kader van de informatievoorziening bieden wij uw commissie de voortgangsrapportage Natura 
2000 / TOP-aanpak aan. De voortgangsrapportage over de periode juli t/m november 2009 treft u aan 
in de bijlage. 
 
Essentie / samenvatting: 
Sinds de vorige rapportage zijn de conceptbeheerplannen gereed gekomen voor de Natura 2000-
gebieden waar Utrecht voortouwnemer van is (Botshol en Kolland&Overlangbroek). De concept 
beheerplannen zijn in de zomer, tijdig aan de minister van LNV aangeboden. Voor deze gebieden zijn 
nu ook in hoofdzaak de benodigde maatregelen in beeld. 
 
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 door GS zal worden vastgesteld. De besprekingen met koepelorganisaties over 
dit onderwerp worden binnenkort gestart. 
 
De aanpak van de verdroginsgbestrijding in de TOP-gebieden ligt goed op schema: Voor de TOP-
gebieden zijn, conform de afspraken in het “convenant verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden” de 
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maatregelenpakketten nu in beeld. Deze dienen begin 2010 vastgesteld te worden, waarna de 
uitvoering ter hand genomen kan worden. De verwachting is dat de maatregelen, ook conform 
afspraken, vóór 2014 uitgevoerd kunnen worden. Daar waar grondverwerving aan de orde is (dit speelt 
m.n. in TOP-gebieden in de 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.  
In 2009 is hard gewerkt aan een nieuw inrichtingsplan voor de Bethunepolder. Dit traject wordt in de 
1e helft van 2010 afgerond. 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 tot vertraging geleid in de planvorming voor het overig deel 
van het Noorderpark. Samen met het waterschap hebben wij recent, in het kader van het 
watergebiedsplan Noorderpark, een project en gebiedsproces opgestart. In dit traject zoeken we o.a. uit 
welke aanvullende maatregelen in dit deel van het gebied nodig zijn. Naar verwachting kunnen deze 
nog vóór 2014 uitgevoerd worden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
nvt 
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
n.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de voortgang bij het project. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


