
 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 Statenbrief 

 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 12 april 2016 REFERENTIE C. Klemann 
ONS NUMMER 81810186 DOORKIESNUMMER 030-2583142 
NUMMER PS 2016RGW38 E-MAILADRES chris.klemann@provincie-utrecht.nl 
BIJLAGE 1 PORTEFEUILLEHOUDER Krol 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Ontwerp beheerplan Natura 2000 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van ons besluit om instemming te verlenen aan het ter visie 
leggen van het ontwerp beheerplan Natura 2000 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever.  
 
Voorgeschiedenis 
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van 
de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van 
biodiversiteit. Voor Nederland gaat het om totaal 166 gebieden. Op 23 december 2009 heeft de minister van het 
toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over een aantal Natura 2000-gebieden de 
definitieve aanwijzingsbesluiten genomen. Het gaat om de samenhangende Natura 2000-gebieden IJsselmeer, 
Markermeer & IJmeer, Zwarte Meer, Ketelmeer & Vossemeer, Veluwerandmeren, Eemmeer & Gooimeer 
Zuidoever, samengevat als Natura 2000 IJsselmeergebied.  
 

Essentie / samenvatting 
Het Eemmeer & Gooimeer Zuidoever kent een grote verscheidenheid aan leefgebieden, waardoor vogels 
broedplekken, rustplekken en voedsel kunnen vinden. In het open water kunnen vogels rusten, foerageren en 
drinken, veilig van grondgebonden roofdieren. Langs oevers en in het ondiepe water vinden ze voedsel en 
beschutting tegen wind. Er bevinden zich goed ontwikkelde en bereikbare mosselbanken, een gezonde populatie 
vis en grootschalige velden met waterplanten. Dit maakt het Eemmeer & Gooimeer Zuidoever een zeer belangrijk 
gebied voor diverse watervogels als doortrekgebied, als overwinteringsgebied of als jaarrond verblijfgebied.  
 

Het ministerie van I&M heeft als voortouwnemer, in nauw overleg met medebevoegd gezag waaronder de 
provincie Utrecht, het ontwerp beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied waaronder Natura 2000 Eemmeer & 
Gooimeer Zuidoever opgesteld. Het ministerie van I&M vraagt aan GS Utrecht om het ontwerp beheerplan Natura 
2000 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever voor het Utrechtse deel vast te stellen. Daarna kan de tervisielegging 
starten. 
 
Rijkswaterstaat heeft in opdracht van het ministerie van I&M de beheerplannen opgesteld in één proces voor de 
zes beheerplannen en in overleg met alle direct betrokkenen: beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, 
natuurorganisaties en waterschappen. In dit Natura 2000-beheerplanproces van het IJsselmeergebied is 



 

  

afgesproken een gecombineerd beheerplan IJsselmeergebied te maken gelet op de ecologische, procesmatige 
en bestuurlijke relaties tussen deze gebieden. De plannen zijn op maatregelniveau goed op elkaar afgestemd.  
 
Daarna is met de provincies, terreinbeheerders en recreatiesector de nadere afstemming en voorbereiding van de 
uitvoering opgepakt. De conclusie is dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is opgebouwd voor deze 
beheerplannen bij betrokken overheden en belangenorganisaties vanuit recreatie, visserij, natuur en 
bedrijfsleven, dankzij het gebiedsproces. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door de instemming kan de procedure naar een definitief beheerplan in gang worden gezet, waarmee de 
provincies Noord-Holland en Utrecht meewerken aan het behoud en herstel van biodiversiteit in Natura 2000 
Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Het beheerplan bestrijkt de periode 2016 – 2021. Het beheerplan draagt bij aan 
het provinciale natuurbeleid, zoals dat is geformuleerd in Natuur 2.0 Utrecht netwerk van natuur Pijler 1, 'Natuur in 
een robuust netwerk’, het versterken van de biodiversiteit in de grote natuursystemen, in dit geval de moerassen 
en plassen.  
 
In het Ontwerp beheerplan Natura 2000 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever zijn de maatregelen voor 
kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering voor de eerste beheerplanperiode van zes jaar opgenomen. Door een 
goede monitoring, zoals geformuleerd in het beheerplan, is het aan het eind van de beheerplanperiode mogelijk 
verantwoording af te leggen over de behaalde natuurresultaten en de maatregelen eventueel bij te stellen voor 
een volgende beheerplanperiode van zes jaar. 
 
Financiële consequenties 
N.v.t.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Na de tervisielegging zal er een antwoordnota worden opgesteld en begin mei 2016 het definitieve beheerplan 
Natura 2000 Eemmeer – Gooimeer Zuidoever aan GS Utrecht worden voorgelegd voor de vaststelling. U wordt 
daarover geïnformeerd.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
  
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 




