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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Gebiedscommissie Utrecht West heeft in opdracht van de provincie het Definitief Ontwerp (DO) opgesteld voor 
het Natura 2000gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht (OVPU). Gedeputeerde Staten heeft heden ingestemd 
met dit DO. Hierbij ontvangt u het Definitief Ontwerp Natuurontwikkeling in Oostelijke Vechtplassen in provincie 
Utrecht. 
 
Aanleiding 
Het Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (OVP) ligt in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Provincie 
Noord-Holland is voortouwnemer van het beheerplan OVP waarin de noodzakelijke maatregelen worden 
opgenomen om instandhoudingsdoelen uit het aanwijzingsbesluit te behouden of te herstellen. Vooruitlopend op 
de vaststelling van het beheerplan (naar verwachting 2017) zijn in het Utrechtse deel van de OVP de 
noodzakelijke maatregelen geïnventariseerd en uitgewerkt in het DO. Deze maatregelen gaan over in het 
beheerplan.  
Naast deze beheerplanmaatregelen zijn er met de vaststelling van de PAS sinds 1 juli 2015 de PAS 
herstelmaatregelen bijgekomen. Vanuit dat programma zijn de provincies verplicht herstelmaatregelen te nemen 
om de natuur weerbaarder te maken tegen stikstofdeposities. Vanuit het programma worden wettelijke 
verplichtingen aan de uitvoering en monitoring van deze maatregelen verbonden. De gebiedsanalyse, waarin 
deze maatregelen zijn verwoord maken ongewijzigd deel uit van het nog op te stellen beheerplan, zodra dat wordt 
vastgesteld.  
 
Essentie / samenvatting: 

De natuurwaarden in dit gebied zijn van onschatbare waarden en kennen, naast die van de Wieden en 
Weerribben in Overijssel, hun weerga niet in Noordwest-Europa. Vergelijkbare ecosystemen zijn op deze schaal 
en kwaliteit pas weer te vinden in Polen.  
De maatregelen in het DO richten zich op het creëren van een robuust watersysteem en op een mozaïek van de 
diverse stadia van laagveenverlanding (van open water tot bos). In de toekomst wordt de goede kwel langer in 
het gebied vastgehouden, waardoor de inlaat van kwalitatief minder geschikt Vechtwater kan worden beperkt. De 
waterkwaliteit in het gebied verbetert hierdoor. Door instellen van natuurlijk peilbeheer (hoog peil in de winter, 
laag peil in de zomer) worden natuurdoelen ook beter bediend.  



 

  

In de toplaag is meestal veel fosfaat aanwezig. Dit wordt verwijderd door afplaggen, met name in de laagtes. 
Hoogteverschillen worden zo geaccentueerd. Er worden nieuwe petgaten gegraven en dichtgegroeide petgaten 
weer opengemaakt. Een deel van de oevers wordt afgeschuind om de overgang tussen land en water meer 
natuurlijk in te richten. Dit alles leidt tot een verspreiding in ruimte en tijd van alle stadia van laagveenverlanding: 
open water, krabbescheervelden, trilvenen, veenmosrietland, blauwgrasland, rietstroken, moerasbos.     
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Inrichting van 154 ha nieuwe natuur, herstel maatregelen voor 46 ha Natura 2000 habitattypen in kader van de 
PAS, inrichting watersysteem voor natuurlijk peilbeheer en realiseren Natura 2000 doelen in 596 ha, EHS doelen 
in ca 54 ha resp. KRW doelen in totaal ca 650 ha. 
 
Financiële consequenties 

De benodigde middelen voor uitvoering van de maatregelen zijn gereserveerd binnen de Agenda Vitaal 
Platteland. Daarnaast zijn PAS middelen beschikbaar die alleen voor de uitvoering van de PAS maatregelen zijn 
bestemd. Ook wordt ingezet op de benutting van POP3 middelen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Provincie Noord Holland is trekker van het opstellen van het Beheerplan Natura 2000 gebied Oostelijke 
Vechtplassen. Dit Definitief Ontwerp loopt hierop vooruit. Via de jaarcyclus het programma Agenda Vitaal 
Platteland wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de uitvoering.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
 
 
 
  
De secretaris, · 
 


