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1. Inleiding en leeswijzer 
 

1.1 Inleiding 
In deze nota van Antwoord beantwoorden de minister van Infrastructuur en Milieu, de minstere van 

Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Utrecht (GS) de zienswijzen op het 

ontwerp-beheerplan bijzondere natuurwaarden Uiterwaarden Lek. In het ontwerp-beheerplan zijn de 

Natura 2000 instandhoudingsdoelen uitgewerkt in ruimte en tijd. Daarnaast is het huidige gebruik getoetst 

aan deze doelen. De ministers en GS boden dit document ter inspraak aan, om kennis te kunnen nemen 

van reacties op het ontwerp-beheerplan en deze te kunnen verwerken in het uiteindelijke beheerplan.  

1.2 Openbare voorbereidingsprocedure van Afd. 3.4 van de Awb 
De inspraakprocedure is aangekondigd met een kennisgeving in de Staatscourant van xxxxxxxx, in 

xxxxxxxxx (bladen) en het Provinciaal blad ZH en Utrecht (2015-xxxxx) van xxxxxxx. Van 7 december 2015 

tot en met 15 januari 2016 was het mogelijk om het ontwerp-beheerplan in te zien op het Provinciehuis van 

Zuid-Holland en Utrecht, op het gemeentehuis van de gemeenten Lopik en Zederik, op de ministeries van 

I&M en EZ en via internet. Tijdens deze periode kon iedereen die dat wilde, schriftelijk reageren op de 

inhoud van het ontwerp-beheerplan. 

1.3 Inspraak 
De ministers en GS ontvingen in totaal 3 zienswijzen, van zowel individuele insprekers als van organisaties.  

1.4 Vervolgprocedure 
Na verwerking van de zienswijzen en een enkele tekstuele verbetering van niet gewichtige juridische aard 

hebben de ministers van Infrastructuur en Milieu en EZ en GS van Zuid-Holland en Utrecht het beheerplan 

bijzondere natuurwaarden Uiterwaarden Lek vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling van dit plan staat 

beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Specifiek gaat het daarbij om die 

delen van het beheerplan die beschrijven welke activiteiten onder welke voorwaarden vergunningvrij zijn 

(art. 39 lid 3 Nb-wet). 

Het beheerplan bijzondere natuurwaarden heeft een maximale geldigheidsduur van zes jaar. Het bevoegd 

gezag heeft de mogelijkheid na deze zes jaar de geldigheid van het beheerplan met zes jaar te verlengen. 

Er moet dan wel een evaluatie hebben plaatsgevonden waaruit blijkt dat een verlenging gerechtvaardigd is 

en het opstellen van een nieuw beheerplan niet noodzakelijk is.  

1.5 Leeswijzer 
Voor het beantwoorden van de zienswijzen zijn in deze nota alle vragen, op- en aanmerkingen, suggesties, 

adviezen en aanbevelingen opgeschreven. Daarbij is getracht de punten die in de zienswijzen zijn 

verwoord, zo helder mogelijk samen te vatten en te bundelen. Het antwoord van de ministers en GS is per 

zienswijze weergegeven. Zienswijzen die hebben geleid tot een aanpassing van de tekst in het uiteindelijke 

beheerplan zijn weergegeven onder het kopje “wijziging / aanvulling in definitief beheerplan”.  



 

 

2.0 Beantwoording inspraakreaties  

 

2.1 Algemene reacties (n.v.t. omdat er geen algemene reacties zijn ontvangen) 

2.2 Individuele beantwoording  

 

Reactie op zienswijze Rietvelden 

1.Ten aanzien van de gebruikte data: 

Wetenschappelijk onderbouwde waarnemingen worden ook gewoon door individuen gedaan. Dat betreft 

dan wel individuen die als ter zake kundig kunnen worden aangemerkt. De Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) stelt hierover ten aanzien van de gevraagde deskundigheid voor Flora & faunaonderzoek: 

Deskundigheidseisen 

Onder een ecologisch deskundige verstaan we een persoon die in een bepaalde situatie en voor specifieke 

soorten gevraagd wordt te adviseren en/of begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied 

van soortspecifieke ecologie. Hij voldoet aan een of meer van deze punten: 

 hij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; 

 hij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en 

zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; 

 hij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk 

Groene Bureaus; 

 hij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten 

bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, 

Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS 

Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en 

Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied; 

 hij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming. 

 

De informatie over flora en fauna die gebruikt is voor het opstellen van het beheerplan is verkregen door 

biologen, ecologen en specialisten voor bepaalde soortgroepen die allen ruimschoots voldoen aan deze 

deskundigheidseisen. Een deel van de informatie is direct verkregen uit wetenschappelijke publicaties.  

Het grootste deel van de waarnemingen is terug te vinden met waarnemer, datum en vaak coördinaten in 

de provinciale databases flora & fauna, de NDFF, op waarneming.nl en/of op telmee.nl.  

Het meeste onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijke partijen die geen enkel belang of invloed hebben 

op het beheer van het gebied. 

Om vast te stellen welke habitattypen voorkomen in een gebied en welke gebieden in aanmerking komen 

om aangewezen te worden als Natura2000-gebied is een uitgebreide methodiek opgesteld. Deze 

methodiek is zeer zorgvuldig uitgewerkt en reeds vele malen getest en getoetst, ook door de Raad van 

State (zie: http://www.natura2000.nl).  

 

1a Ten aanzien van de campinghouder en koeien 

Naar aanleiding van de opmerking van de campinghouder dat hij bang was voor gevolgen van 

konijnenholen voor koeien is een literatuuronderzoek verricht. Er zijn geen vermeldingen gevonden dat 

konijnenholen tot gebroken poten zouden lijden en het is zeker geen algemeen bekend of erkend probleem.  



 

 

2. Ten aanzien van de wisselende invloeden op de habitattypen 

Juist die wisselende invloeden maken het gebied bijzonder en geschikt voor de habitattypen die er 

voorkomen. Die hoeven niet ontwikkeld te worden, maar komen er juist van nature voor. De dynamiek van 

overstroming, zand- en kleiafzetting kan op korte termijn wel schade geven aan (delen van) de vegetatie, 

maar is op langere termijn juist de motor achter het voorkomen van allerlei bijzondere planten en dieren. Uit 

wetenschappelijk onderzoek in het verleden blijkt dat de gewenste habitattypen hier al vele tientallen en 

waarschijnlijk honderden jaren voorkomen. Door allerlei relatief recente veranderingen in het grondgebruik 

en door de te grote stikstofemissies zijn deze hier van nature voorkomende habitattypen achteruit gegaan. 

De maatregelen die voorgesteld worden hebben als doel die negatieve invloeden terug te dringen; de 

habitattypen kunnen zich dan verder vanzelf ontwikkelen. Soms zullen ze daarbij een beetje geholpen 

worden, maar in principe houden ze zichzelf in stand en is juist die dynamiek daarbij van belang. Dit is ook 

in het rapport beschreven. 

3. Maisteelt 

Stikstofdepositie is afkomstig van bronnen ver weg en bronnen die dichtbij de habitattypen zijn. In totaal zijn 

er vele duizenden individuele bronnen betrokken bij de depositie op één plek. Als één bron heel dichtbij 3% 

van het totaal aan depositie oplevert is het veel efficiënter die ene bron te stoppen, dan wel honderd 

bronnen op een wat grotere afstand die samen misschien ook 3% opleveren. Door allerlei generieke 

maatregelen (verkeer, scheepvaart, industrie, landbouw) worden overigens die andere bronnen die 97% 

opleveren ook aangepakt en die zullen de komende jaren ook meerdere procenten aan vermindering 

opleveren.  

Vanuit de gewenste natuurontwikkeling zou het inderdaad veel beter stikstofuitstotende bronnen zijn veel 

harder aan te pakken, maar omdat de economische belangen zwaar meegewogen zijn, blijven de totale 

ingrepen relatief beperkt. 

De ontwikkeling van de maisteelt in deze uiterwaarden heeft direct tot gevolg gehad dat grote stukken met 

botanisch waardevol grasland verloren zijn gegaan. De maisteelt op die plekken stoppen en de 

natuurwaarden herstellen op plekken waar de omstandigheden verder goed zijn is een logische stap om de 

aangerichte schade te herstellen.  

 

 


