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Onderwerp Statenbrief: Ontwerp beheerplan Natura 2000 Botshol 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
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 Botshol.  
 
Voorgeschiedenis 
Natura 2000 is het 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 in totaal om 166 gebieden. Voor al deze gebieden, en dus ook voor Natura 2000-gebied 

Botshol, stelt de voortouwnemer een beheerplan op om de instandhoudingsdoelen duurzaam te beschermen. Op 

4 juli 2013 heeft de staatsecretaris van Economische Zaken (EZ) het gebied Botshol in de provincie Utrecht 

aangewezen als Natura 2000-gebied. De provincie Utrecht heeft het ontwerp beheerplan Natura 2000 Botshol 

opgesteld. Voor het oplossen van het stikstofprobleem van Nederland is langdurig gewerkt, door alle provincies 

en hun rijkspartners, in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De inwerkingtreding van dit nationaal PAS-

programma op 1 juli 2015 vormt de basis van het ontwerp beheerplan Botshol. 

Botshol is naast Natura 2000-gebied ook een oppervlaktewaterlichaam volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), 

een andere Europese richtlijn. In 2021 start de laatste KRW-planperiode en voor die tijd moet worden afgewogen 

of het beheerplan Botshol voldoende bijdraagt aan de KRW-doelen of dat er bijstelling nodig is. 

 

 

Essentie / samenvatting 
Wij hebben het ontwerp beheerplan Natura 2000 Botshol vastgesteld, conform artikel 2, vierde lid, van de 

Natuurbeschermingswet 1998. Het Natura 2000-gebied ligt in de provincie Utrecht. Het ontwerp beheerplan 

Natura 2000 Botshol is na een lang gebiedsproces tot stand gekomen. Na de vaststelling kan de procedure van 

openbare tervisielegging starten. 

 
 
 
 



 

  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door de tervisielegging start de procedure naar een definitief beheerplan, waarmee de provincie Utrecht het 

mogelijk maakt dat de biodiversiteit in Natura 2000-gebied Botshol behouden en hersteld wordt. Het beheerplan 

draagt bij aan de beleidsdoelstellingen uit Natuur 2.0: Utrecht netwerk van natuur pijler 1, het versterken van de 

biodiversiteit van de internationale natuurgebieden. 

 
Financiële consequenties 

N.v.t.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na de tervisielegging zullen wij een antwoordnota opstellen en zal het definitieve beheerplan Natura 2000 Botshol 
door ons worden vastgesteld. Wij zullen u daarover informeren.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het vastgestelde ontwerp beheerplan Natura 2000 Botshol en het besluit om de stukken ter 
visie te leggen. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
 
De secretaris,  
 




