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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 

Inleiding 

Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van ons besluit tot het vaststellen van het beheerplan Natura 2000 

Uiterwaarden Lek en de Nota van antwoord zienswijzen.  

 

Aanleiding 

Op 15 juli 2013 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) het gebied Uiterwaarden Lek aangewezen 

als Natura 2000 gebied, waarmee voor het gebied Uiterwaarden Lek de Natura 2000 natuurdoelen definitief zijn 

vastgesteld. Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 

en fauna voorkomen, gezien vanuit Europees perspectief. Voor alle Natura 2000-gebieden wordt er een 

beheerplan opgesteld. Deze plannen beschrijven welke maatregelen er de komende 6 jaren getroffen worden om 

de natuur in deze gebieden te beschermen. Natura 2000 Uiterwaarden Lek  ligt op de noordoever en de zuidoever 

van de Lek in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De natuurwaarden bestaan voornamelijk uit soortenrijke 

graslanden die karakteristiek zijn voor het rivierengebied.  

 

De provincie Zuid - Holland heeft als voortouwnemer het beheerplan opgesteld. Het betreft een praktisch afspraak 

waarbij de betreffende provincie, in dit geval Zuid - Holland, waar het grootste deel van het Natura 2000 gebied in 

gelegen is, de voortouwnemer is voor het opstellen van het Natura 2000 beheerplan. Voor elk Natura 2000 gebied 

wordt een beheerplan opgesteld voor een periode van 6 jaar om daarmee de natuurwaarden te behouden en 

waar nodig te versterken door uitbreiding, beheer- en inrichtingsmaatregelen van de natuurterreinen.  

 

Samen met de provincie Utrecht, de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur & Milieu (I&M), 

Waterschappen Rivierenland en Stichtse Rijnlanden, gemeenten Zederik en Lopik, landbouworganisatie LTO, 

terreinbeheerders Staatsbosbeheer en het Zuid- Hollands Landschap en particuliere eigenaren is een ontwerp-

beheerplan opgesteld in een intensief en zorgvuldig proces.  

 



 

  

U bent hierover eerder geïnformeerd op 13 oktober 2015, Statenbrief; instemming ontwerp beheerplan Natura 2000 

Uiterwaarden Lek. In het beheerplan zijn de voor dit gebied aangewezen Natura 2000 doelen uitgewerkt in omvang, 

kwaliteit, ruimte en tijd. Ook zijn de huidige (economische) activiteiten in en rondom het gebied getoetst aan de 

N2000 doelen. Daarbij is geconcludeerd dat de huidige activiteiten ongewijzigd voortgezet kunnen worden. Er geldt 

een uitzondering voor bemesting binnen 200 m afstand van het voor stikstof gevoelige habitattype 

stroomdalgrasland en glanshaverhooiland in Natura 2000 gebied vanwege significant negatieve gevolgen op het 

habitattype. In het plan wordt ook het maatregelenpakket beschreven om de huidige natuurkwaliteit van het gebied 

te behouden en te versterken. 

 

Voorgeschiedenis 

Het ontwerp beheerplan heeft dit voorjaar ter inzage gelegen en hierop zijn 3 zienswijzen ontvangen. Deze 

zienswijzen zijn verwerkt in de Nota van antwoord en hebben geleid tot enkele redactionele wijzigingen in het 

beheerplan. GS van Zuid - Holland hebben op 21 juni het definitieve beheerplan Uiterwaarden Lek en de Nota van 

antwoord op de zienswijzen Uiterwaarden Lek vastgesteld. Aan GS van de provincie Utrecht, de minister van I&M en 

de staatssecretaris van EZ is verzocht dit voor hun deel ook te doen.  

 

Essentie / samenvatting: 

De Natura 2000 gebieden maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en vormen daarbinnen 

de natuurterreinen met de hoogste natuurwaarden Zij dragen bij aan de ecologische samenhang van het Natura 

2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. Het zorgt er voor dat de biologische 

diversiteit in stand blijft of toeneemt en het draagt bij aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke 

habitats en soorten binnen de Europese Unie.  

 

Het beheerplan De Uiterwaarden Lek is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege delen van de rivieroevers 

die van belang zijn voor bijzondere planten. Ook diverse trekvogels maken gebruik van deze oevers om te rusten 

en voedsel te zoeken. Het gebied is ook aangewezen vanwege de soortenrijke graslanden zoals 

stroomdalgrasland en glanshaverhooilanden. Randen langs watergangen en beplantingen zijn van belang voor 

diverse bijzonder planten- en diersoorten. De soortenrijkdom hangt samen met oude extensieve vormen van 

agrarisch gebruik van percelen als hooiland en de rivierdynamiek bij de oevers.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect  

Door de vaststelling van het beheerplan dragen de provincies Zuid-Holland en Utrecht bij aan het behoud en 

herstel van biodiversiteit in Natura 2000 gebied Uiterwaarden Lek. Het beheerplan draagt bij aan de 

beleidsdoelstellingen uit Natuur 2.0 Utrecht netwerk van natuur pijler 1, het versterken van de biodiversiteit van de 

uiterwaarden.  

 

Voor alle activiteiten die in het beheerplan zijn opgenomen geldt dat na vaststelling van het definitieve beheerplan 

in beginsel geen Natuurbeschermingswetvergunning (Nbwet) meer nodig is. Voor eventuele toekomstige nieuwe 

activiteiten zal het beheerplan fungeren als toetsingskader voor de Nbwet-vergunningverlening. Daarnaast is het 

plan het handhavingskader voor de Natuurbeschermingswet en in de toekomst de Nieuwe Natuurwet.  

 

Financiële consequenties 

De provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn ieder verantwoordelijk voor de maatregelen op hun grondgebied. De 

maatregelen in het kader van de PAS worden geborgd via overeenkomsten. De financiële middelen hiervoor zijn 

al gedekt uit het voor Natura 2000 beschikbare PAS budget.  

De beheersubsidies voor de betreffende natuurterreinen worden regulier aangevraagd en verstrekt in het kader 

van de Subsidieregeling Natuur en Landschap SNL. Voor Provincie Utrecht betreft dit al bestaande contracten, er 

is dus geen uitbreiding van het beheer.  

De voorgestelde maatregelen voor de kamsalamander worden besproken in de verkenning (2015- 2019) voor de 

dijkversterking Centraal Holland, waar kansen liggen om b.v. bij kleiwinning werk met werk te maken en biotoop 

voor deze soort te herstellen.  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Het ontwerp beheerplan heeft ter inzage gelegen en hierop zijn drie zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen 

hebben betrekking op;  

 Stikstof- en herstelmaatregelen (nieuw rijksbeleid voor de Programmatische Aanpak Stikstof  

toegevoegd), 



 

  

 Natuurbeheer en wijze van gegevensverzameling (geen wijzigingen),  

 Peildata gebruik (geen wijzigingen) 

 Monitoring van natuurwaarden (kleine aanpassingen),  

 Tekstuele opmerkingen (kleine aanpassingen). 

 

De reacties op de zienswijzen zijn verwerkt in een Nota van antwoord. Tevens zijn de teksten in het beheerplan 

aangepast. De zienswijzen hebben niet geleid tot essentiële inhoudelijke wijzigingen. GS van Zuid - Holland heeft 

het definitieve beheerplan en de Nota van antwoord vastgesteld en aan GS van de provincie Utrecht, de minister 

van I&M en de staatssecretaris van EZ verzocht dit voor hun deel ook te doen. 

 

Het is mogelijk tegen de vaststelling van dit beheerplan beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Hiertoe 

wordt het beheerplan na vaststelling door alle bevoegde gezagen ter visie gelegd. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

 

Kennis te nemen van deze brief. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter,  

De secretaris,  

 

 


