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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van ons besluit om het Ontwerp Beheerplan Natura 2000 
Rijntakken vast te stellen, voor zover gelegen op het grondgebied van de provincie Utrecht en instemming te 
verlenen aan het ter visie leggen van het ontwerp beheerplan.  
 
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 in totaal om 166 gebieden. Het beheerplan draagt bij aan het provinciale 
natuurbeleid, zoals dat is geformuleerd in de Natuurvisie provincie Utrecht 2016: het versterken van de 
biodiversiteit in de grote natuursystemen, in dit geval de rivier met de uiterwaarden.  
 
Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet Natuurbescherming een beheerplan te worden 
vastgesteld. In een Natura 2000-beheerplan wordt beschreven hoe het staat met de op Europees niveau 
beschermde planten- en diersoorten en hun leefgebied waarvoor het gebied is aangewezen. Daarnaast moet 
worden aangeven welke maatregelen nodig zijn om de doelen uit het aanwijzingsbesluit te realiseren. Ten slotte 
geeft een Natura 2000 beheerplan inzicht welk huidig gebruik in en om het gebied doorgang kan vinden zonder 
dat dit een significant negatief effect heeft op de Natura 2000-doelen, en welke activiteiten onder bepaalde 
voorwaarden voortgezet kunnen worden. 
 
De provincie Gelderland heeft als voortouwnemer voor Natura 2000 Rijntakken, waaronder de in de provincie 
Utrecht gelegen Neder-Rijn, in goed overleg het beheerplan opgesteld. De provincie Gelderland heeft daarvoor 
een zorgvuldig proces doorlopen en de inhoud met de betrokken partijen opgesteld en afgestemd. Na instemming 
van  medebevoegd gezag: provincie Overijssel, provincie Utrecht, Ministerie van EZ, Ministerie van I&M, 
Ministerie van BZK en Ministerie van Defensie zal de tervisielegging starten. Na verwerking van de zienswijzen 
zal het plan definitief kunnen worden vastgesteld.  
 
De Rijntakken zijn vanwege het voorkomen van vele zeldzame diersoorten zoals vissen, vogels en zoogdieren en 
van bijvoorbeeld zeer bloemrijke uiterwaardgraslanden, uiterwaardbossen en rivieroevers van internationaal 
belang. De Rijntakken ligt in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. De Rijntakken bestaat uit de 
uiterwaarden van grote delen van de Waal, Neder-Rijn en IJssel. Ook binnendijkse moerasgebieden in de 
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Gelderse Poort behoren tot het aangewezen gebied. Het Natura 2000-gebied is circa 23.000 ha groot. Vrijwel het 
gehele gebied is aangewezen onder de Vogelrichtlijn. Circa 8.350 ha is aangewezen als Habitatrichtlijngebied. 
Voor de Rijntakken zijn 56 Natura 2000-doelen geformuleerd. Het betreft 12 habitattypen waaronder bloemrijke 
graslanden, diverse typen rivierbegeleidend bos, randen langs water en bosschages, natuuroevers en 
waterplantvegetaties. Tot de aangewezen soorten (niet vogels) behoren vissen (zowel trekvissen als 
poldervissen), zoogdieren (bever, meervleermuis) en een amfibie (kamsalamander). Verder zijn er 11 
broedvogels zoals reigerachtigen en 22 niet-broedvogels zoals diverse steltlopers (trekvogels) aangewezen als 
doelsoorten.  
 
Voorgeschiedenis 
Het Natura 2000-gebied Rijntakken is op 23 april 2014 door de Staatssecretaris van het Ministerie van EZ 
vastgesteld. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is dit gevolgd door een ontwerp 
wijzigingsbesluit op 29 september 2016. Dit wijzigingsbesluit zal binnenkort definitief worden. In het 
aanwijzingsbesluit en het wijzigingsbesluit is de begrenzing van het Natura 2000-gebied bepaald en zijn de 
doelen, in de zin van te beschermen habitattypen, habitatsoorten en vogelrichtlijnsoorten, concreet vastgelegd.  
Beide besluiten vormen een bindend kader voor het beheerplan. 
 

Essentie / samenvatting 
De provincie Gelderland heeft als voortouwnemer voor Natura 2000 gebied Rijntakken, waaronder de in de 
provincie Utrecht gelegen Neder-Rijn, een ontwerp beheerplan opgesteld. De provincie Gelderland heeft daarvoor 
een zorgvuldig proces doorlopen en de inhoud met de betrokken partijen opgesteld en afgestemd. Na instemming 
van medebevoegd gezag: provincie Overijssel, provincie Utrecht, Ministerie van EZ, Ministerie van I&M, 
Ministerie van BZK en Ministerie van Defensie zal de provincie Gelderland de tervisielegging starten. Na 
verwerking van de zienswijzen zal het plan definitief kunnen worden vastgesteld.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door de instemming kan de procedure naar een definitief beheerplan in gang worden gezet, waarmee de 
provincie Utrecht meewerkt aan het behoud en herstel van biodiversiteit in Natura 2000 Rijntakken. Het 
beheerplan bestrijkt de periode 2017–2023. 
 
In het Ontwerp beheerplan Natura 2000 Rijntakken  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 

In het Natura 2000 beheerplan Rijntakken worden voor de provincie herstelmaatregelen beschreven voor de 
komende periode van zes jaar. Deze maatregelen zijn al eerder vastgesteld in de PAS-gebiedsanalyse voor dit 
gebied. De hiervoor benodigde middelen zijn geprogrammeerd in de meerjarenbegroting.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Na de tervisielegging zal er een nota van beantwoording worden opgesteld waarna het definitieve beheerplan 
Natura 2000 Rijntakken aan GS Utrecht zal worden voorgelegd voor de vaststelling voor zover gelegen op het 
grondgebied van de provincie Utrecht. 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,  
 
 
 
 


