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Nota van beantwoording 
Natuurbeheerplan 2017 herziene 

versie natuurbeheer  
 

Ten behoeve van de zienswijzen ingediend op het 
Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 herzien versie 

natuurbeheer provincie Utrecht 
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Samenvatting beantwoording 
 

Algemene punten  

 
1. Ander beheertype natuur 

Samenvatting zienswijze 
Verschillende indieners verzoeken de provincie de beheertypen aan te passen aan feitelijke situatie in de 
natuurgebieden.  
 
Reactie van GS 
Waar nodig, zijn aan de hand van veldbezoeken de beheertypen in het veld gecontroleerd op de feitelijke situatie. 
e op verschillen de met de kaart. De actuele situatie bepaalt welk beheertype het is. Voor de graslanden is de 
aanwezige vegetatie daarvoor bepalend. Voor de keuze tussen hakhout en opgaand bos (in verband met de 
essenziekte) konden beheerders kiezen uit de gegeven opties.  
 
Actie 
De aanpassingen zijn waar nodig verwerkt in de kaart 2 Beheertypen natuur.  
 

2. Begrenzingsvoorstellen landschapselementen  

 
Samenvatting zienswijze 
Verschillende indieners vragen om de status van landschapselement aan te passen zodat ze voor subsidie 
agrarisch landschapsbeheer dan wel natuurbeheer in aanmerking komen.  
 
Reactie van GS  
Landschapselementen in agrarisch gebied staan voor het grootste deel niet individueel op kaart maar vallen in 
het zoekgebied landschap. Daarvoor kan subsidie agrarisch natuurbeheer aangevraagd worden volgens Tabel 3 
Karakteristieke landschapselementen per deelgebied. Landschapselementen in natuurterreinen zetten wij zo veel 
mogelijk op kaart zodat ze meegenomen kunnen worden in een subsidieaanvraag natuurbeheer.  
 
 
Actie 
De aanpassingen zijn waar nodig verwerkt in de kaart 2 Beheertypen natuur. 
 

3. Grenzen natuur  

Samenvatting zienswijze  
Indieners verzoeken om kleine grenscorrecties door te voeren en perceelgrenzen aan te passen aan de 
praktijksituatie in het veld.  
 
Reactie van GS  
Kleine correcties aan perceelgrenzen moeten waar nodig aangepast worden. Daarbij wordt in principe de actuele 
topografische ondergrond gebruikt.   
 
Actie  
Kleine grenscorrecties zijn verwerkt op kaart 2 Beheertypen natuur  
 
 

Individuele zienswijzen  
 
 

Zienswijze nr. 
1 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
De indiener van de zienswijze heeft een Landschapsvisie gemaakt waarin is opgenomen het herstel van 
historisch eikenhakhoutbos (N17.02 Vochtig hakhout en middenbos) en  van Kruiden en faunarijk grasland 
(N12.02) Verzoek om deze beheertypen over te nemen. Kaart is bijgevoegd door indiener. 
 
Reactie van GS 
Het Natuurbeheerplan geeft de situatie weer zoals die aanwezig is. De door u genoemde beheertypen zijn nog 
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niet aanwezig. Daarom tekenen wij ze nog niet in. 
 
Actie  
Niet overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
2 – 1  
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om de uitbreiding van 21 ha op 180 ha bos op te nemen  als ´bos met productie´ 
 
Reactie van GS 
Omdat op de website een URL naar de eerste ronde 2017 stond leek het of dit nog niet was doorgevoerd, maar 
dit was wel al opgenomen in het ontwerp 2017 tweede ronde. 
 
Actie  
Overnemen  
 

 
 

Zienswijze nr. 
2 - 2 
 
Samenvatting zienswijze 
Vraag of het mogelijk is om het pakket ´Lanen´ op te nemen voor het hele bezit van 200 ha. 
 
Reactie van GS 
 Het verzoek is overgenomen  
Actie  
Overnemen  

 
 

Zienswijze nr. 
3 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Indiener heeft een natuurperceel met beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland langs een kanaaldijk. 
Vernatting van het gebied veroorzaakt een onwerkbare situatie. Begrazing met schapen is niet meer mogelijk. 
Voor perceel K1326 is mogelijk een werkbare regeling getroffen door keerschotten te plaatsen (de maatregel is 
nog niet zeker). Over perceel K690 en K 1236  is in dit verband nog geen overleg geweest met waterschap of 
provincie. Het verzoek is om  een andere beheerovereenkomst op het natuurperceel neer te leggen die beter 
past bij de nieuwe situatie, zonder graasdieren. 
 
Reactie van GS 
Uitgangspunt van de subsidieregeling voor natuurbeheer is dat het Natuurbeheerplan het beheertype vermeldt 
dat actueel aanwezig is. Op dit moment is de ecologische kwaliteit van dien aard dat sprake is van N12.02 
Kruiden- en faunarijk grasland. U vraagt niet om een bepaald beheertype. Het nieuwe peil wordt vooral in de 
winter hoger. In een  telefonisch overleg geeft U aan dat na peilverhoging dit perceel  in de nazomer 
waarschijnlijk in een korte periode kortgegraasd kan worden. Daarmee kunt u aan uw 
instandhoudingsverplichting voldoen. Dit betekent dat N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland vooralsnog het 
meest passende beheertype is. 
 
Actie  
Niet overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
4 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om de kaart voor het landgoed aan te passen, door het toevoegen van een bestaande laan. Het 
verzoek is tevens om delen van N17.02 droog bos  toe te voegen aan de bestaande beschikking. 
 
Reactie van GS 
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Omdat op de website een URL naar de eerste ronde 2017 stond leek het of dit nog niet was doorgevoerd, maar 
dit was wel al opgenomen in het ontwerp 2017 tweede ronde. 
 
Actie  
Niet overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
5 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om percelen Vochtig hakhout (beheertype N17.01) op bijgevoegde kaart blauw gemarkeerd) door 
middel van spontane ontwikkeling om te vormen in beheertype N16.02 (Vochtig bos met productie). Variant 1 uit 
de bijlage van de brief van de provincie d.d. 16 juni jl., kenmerk 8186B1CA. 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
6 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om het beheertype van enkele percelen bos te veranderen van productiebos naar natuurbos. Shapefile 
meegestuurd. 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
7 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om een perceel zoete plas in te tekenen. 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen  

 
 

Zienswijze nr. 
7 – 2 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om het perceel op te nemen als natte heide. 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen  
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
7 – 3 
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Samenvatting zienswijze 
Verzoek om de nieuwe natuur op te nemen in overeenstemming met de grenzen zoals  opgenomen in de 
kwalitatieve verplichting 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 
 

 
 

Zienswijze nr. 
7 – 4 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om de het bos beheertype N15.02 (Dennen, eiken, beukenbos) ,voornamelijk bestaande uit Douglas en 
Fijnspar, te wijzigen in beheertype N16.02 (Vochtig bos met productie) met langs de weilanden wallen van eik en 
grove den, beheertype N15.02. 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
8 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om het beheertype van een perceel dat half uit essenhakhout en half uit griend bestaat en dat bij 
verdere essentaksterfte zal worden ingeboet met wilg, geheel op te nemen als N17.05 (Griend). 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
9 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om diverse percelen als essenhakhout te handhaven, derhalve N17.06 (Vochtig en hellinghakhout) 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
9 – 2 
 
Samenvatting zienswijze 
 
Verzoek om  het foutief opgenomen beheertype van een perceel te wijzigen van N16.02 (Vochtig bos met 
productie) in N17.06 (Vochtig en hellinghakhout) 
 
Reactie van GS 
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Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
9 – 3 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om beheertypen van hakhoutpercelen om te zetten naar N17.06 (Vochtig en hellinghakhout) 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
9 – 4 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om foutief ingetekend perceel beheertype aan te passen naar N17.06 (Vochtig- en hellinghakhout) 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
9 – 5 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om perceel met essenhakhout vanwege de slechte vitaliteit te wijzigen in N14.03 (Haagbeuken en 
essenbos) 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
10 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
De percelen hakhout (3c, 3j, 4c, 4d, 4f), gemarkeerd op bijgevoegde kaart, betreffen voldoende vitaal 
essenhakhout met een voldoende bezetting van stoven en een beheersbare verruiging. Het landgoed kiest hier 
voor variant 4 uit de bijlage van de brief van de Provincie hieromtrent d.d. 16 juni jl. kenmerk 8186B ICA en 
verzoekt om omzetting naar pakket N17.06 Vochtig en hellinghakhout. 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
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11 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om perceel met productiebos aan te passen naar het beheertype N14.03 (Haagbeuken en essenbos). 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
12 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om diverse aanpassingen in het kaartbeeld nabij houtsingels; toevoegen landschapselementen, 
agrarisch perceel met cultuurwaarden, greppel is niet meer aanwezig, aanduiding L01.02 Houtwal en houtsingel. 
 
Reactie van GS 
De betreffende houtwal ligt in agrarisch gebied, niet in een natuurterrein. Dergelijke landschapselementen 
komen in aanmerking voor subsidie agrarisch natuurbeheer en zijn daarvoor opgenomen in het zoekgebied 
landschap, onderdeel van het leefgebied droge dooradering. 
 
Actie  
Niet overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
13 – 1 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om diverse aanpassingen in beheertypen. Shapefile meegeleverd. 
 
Reactie van GS 
Op een uitzondering na hebben wij uw zienswijze overgenomen. Op het landgoed verzoekt u om enkele sloten 
op kaart te zetten als poel. Sloten voldoen echter niet aan de omschrijving van "poel en klein historisch water" in 
de Index, ook al zijn de sloten geïsoleerd en bevatten ze schoon kwelwater.  
Actie  
Grotendeels overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
14 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om het omvormen naar natuur van regulier verpachte percelen mogelijk te maken. 
 
Reactie van GS 
In een vorige herziening hebben de regulier verpachte percelen in de begrenzingenkaart de aanduiding "Natuur, 
nog in agrarisch gebruik"  gegeven. Hiermee geven wij aan dat de gronden weliswaar in eigendom zijn van een 
natuurbeherende organisatie (en dus niet meer verworven hoeven te worden), maar nog niet onder een bepaald 
natuurbeheertype vallen. Deze aanpassing heeft geen consequenties voor de mogelijkheden voor 
ontpachting(subsidie) en voor de mogelijkheden van inrichtingssubsidie. Ook voor de ambitie die wij voor deze 
percelen hebben maakt dit geen verschil. Wij zullen dit aanpassen in de ambitiekaart en op kaart 10 subsidiabel. 
Na beëindiging van de pacht en/of inrichting kunnen wij de percelen het juiste beheertype geven zodat u er 
beheersubsidie voor kunt aanvragen, zoals in vergelijkbare situatie op een landgoed bij u in beheer. 
 
Actie  
Ambitiekaart en kaart 10 subsidiabel aangepast. 

 
 

Zienswijze nr. 
14 – 2 
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Samenvatting zienswijze 
Verzoek om op korte termijn de wenselijkheid en mogelijkheden voor beheersubsidie voor ontwikkelingsbeheer 
te bezien. 
 
Reactie van GS 
Zoals in de voorgaande zienswijzeperiode is geantwoord zullen wij dit onderwerp  in interprovinciaal verband 
agenderen. Het staat u overigens vrij om dit punt zelf in te brengen in de betreffende gremia. 
 
Actie  
Niet overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
14 – 3 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om de percelen op het landgoed die in het NNN vallen subsidiabel te maken. 
 
Reactie van GS 
Wij hebben de subsidiekaart aangepast aan de nieuwste begrenzing van het NNN. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
14 – 4 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om in het natuurterrein het N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland aan te passen naar N05.01 Moeras in 
verband met het opzetten van het waterpeil in 2016. 
 
Reactie van GS 
Wij hebben met u een vergelijkbaar gebied bezocht waar binnen een jaar aan de voorwaarden voor moeras was 
voldaan na peilopzet. De omstandigheden en mate van peilopzet zijn vergelijkbaar met het door u genoemde 
terrein. Het verzoek is overgenomen. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
14 – 5 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om in natuurterrein de beheertypen aan te passen naar aanleiding van de reeds uitgevoerde 
inrichtingsmaatregelen. Het betreft de beheertypen nat schraalland (N10.01), trilveen (N06.02) en 
vochtig hakhout (N17.01). 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen met uitzondering van de wijziging van Kruiden- en faunarijk grasland naar Hakhout 
in situaties waar geen bos of hakhout aanwezig is. Dit betreft twee locaties. Daarnaast is in plaats van het oude 
type N17.01 het nieuwe type N17.06 Vochtig en hellingshakhout op kaart gezet. 
 
Actie  
Grotendeels overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
14 – 6  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om een aantal percelen het beheertype N12.02 te geven omdat waarschijnlijk nog dit jaar de pacht 
wordt beëindigd. 
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Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
14 – 7 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om op landgoed een aantal percelen het beheertype N12.02 te geven omdat dit jaar de pacht wordt 
beëindigd. 
 
Reactie van GS 
Het verzoek i 
s overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
15 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om de graslandjes op te nemen als N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland in afwachting van verdere 
natuurontwikkeling. 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
16 – 1 
 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om een deel van de graslanden op bijgevoegde shapefile aan te passen tot N10.02 Vochtig hooiland. 
 
Reactie van GS 
Wij hebben het terrein gezamenlijk bezocht en geconstateerd dat de percelen inderdaad grotendeels als Vochtig 
hooiland zijn te kenschetsen. Het verzoek is overgenomen. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
17 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Voorheen stonden diverse kleine perceeltjes met hakhout of productiebos op de kaart (zie percelen nr. 1 en 2 in 
de bijlage) en waren daarmee subsidiabel. Beheerder wil het beheer voortzetten. Waarom zijn ze van de kaart 
verdwenen. 
 
Reactie van GS 
Dit betreft kleine landschapselementen (bosjes, houtsingels) in het agrarisch gebied. Deze zijn opgenomen in 
het zoekgebied landschap van het leefgebied droge dooradering. Daarmee komen zij in aanmerking voor 
subsidie agrarisch natuurbeheer. U kunt daarvoor contact opnemen met het agrarisch collectief. 
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Actie  
n.v.t. 

 
 

Zienswijze nr. 
17 – 2  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om perceel met nr. 3 te wijzigen in N17.05 griend. 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen  
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
17 – 3  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om perceel met nr. 4 op te nemen op de kaart. Het betreft een recent aangelegd compensatiebos. 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
18 – 1 
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om perceel dat nu op de kaart staat met beheertype 17.01 Vochtig hakhout en middenbos ‘Es’ 
aanpassen naar 17.01 Vochtig hakhout en middenbos ‘Wilg 
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen  

 
 

Zienswijze nr. 
18 – 2  
 
Samenvatting zienswijze 
Het perceel staat qua beheertype goed op de kaart, maar het perceel is niet goed ingetekend. Er is een kopie 
bijgevoegd hoe het ingetekend zou moeten zijn.  
    
Reactie van GS 
Het noordelijke deel van dit perceel is eigendom van Het Utrechts Landschap en zal de komende winter 
ingeplant worden om te ontwikkelen als hakhout. Het hele blok is alvast als zodanig ingetekend.   
  
Actie  
n.v.t. 

 
 

Zienswijze nr. 
18 – 3 
 
Samenvatting zienswijze 
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Verzoek om perceel dat nu geheel op de kaart staat als beheertype 17.01 Vochtig hakhout, middenbos ‘Wilg’ 
een sectie hiervan te benoemen als 14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos.  
 
Reactie van GS 
Het verzoek is overgenomen 
 
Actie  
Overnemen 

 
 


