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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Met deze Statenbrief willen wij u op de hoogte stellen van ons besluit om instemming te verlenen aan het concept 
definitief beheerplan Nieuwkoopse Plassen en de Haeck 2015-2021. 
 
Voorgeschiedenis 
Bij grensoverschrijdende Natura 2000-gebieden bepaalt de Natuurbeschermingswet 1998 wie bevoegd gezag is 
en wie trekker (voortouwnemer) is van het op te stellen beheerplan. Omdat de Schraallanden langs de Meije als 
onderdeel van het Natura 2000-gebied in de gemeente Woerden liggen moeten Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland Gedeputeerde Staten van Utrecht instemming vragen met het beheerplan. Het opstellen van het 
beheerplan voor het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck heeft jaren geduurd. Nu de 
Programmatische aanpak stikstof (PAS) zover gevorderd is kan het beheerplan verder worden afgerond, echter 
pas definitief na de inwerkingtreding van de PAS na 1 juli 2015.  Het ontwerp beheerplan waar Gedeputeerde 
Staten van Utrecht al eerder op 11 maart 2014 mee ingestemd hebben is nu ter visie gelegd. De reacties zijn 
gebundeld in de nota van beantwoording en wijziging  en het beheerplan is op kleine onderdelen aangepast. 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vragen nu Gedeputeerde Staten van Utrecht in te stemmen met  het 
concept definitief beheerplan Nieuwkoopse plassen en de Haeck. 
 
Eerder (11 maart 2014) hebben GS ingestemd met het ontwerp beheerplan dat hierna ter visie is gelegd. De 
zienswijzen zijn nu verwerkt in de concept Nota van beantwoording en hebben tot kleine wijzigingen geleid. GS 
Zuid-Holland vragen nu om instemming met het concept definitief beheerplan. Dit is een tussenstap om GS 
Utrecht de gelegenheid te geven haar standpunt kenbaar te maken alvorens GS Zuid-Holland overgaat tot 
definitieve vaststelling. 
 
 



 

  

 
 
Essentie / samenvatting 
Dit tussenbesluit zal dit jaar gevolgd worden door het formeel vaststellen van het beheerplan in zijn definitieve 
vorm. Via het beheerplan zal er actief gewerkt gaan worden aan het behoud en herstel van de natuurwaarden in 
dit prachtige Natura 2000-gebied. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Door in te stemmen met het concept definitief beheerplan werken we mee aan het behoud en herstel van 
biodiversiteit in Natura 2000-gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck. 

 
Financiële consequenties 

N.v.t.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Voortouwnemer provincie Zuid-Holland zal dit jaar het definitief beheerplan Nieuwkoopse Plassen en de Haeck 
2014-2019 vaststellen, nadat de PAS is vastgesteld. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het concept definitief beheerplan Nieuwkoopse Plassen en de Haeck 2015-2021, inclusief 
nota van beantwoording en het besluit van het college van Gedeputeerde Staten om hiermee in te stemmen. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
 
De secretaris,  
 


