
 

 
 College van Gedeputeerde Staten 
 Statenbrief 

 
 
 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 22 november 2016   
ONS NUMMER 819FD137 REFERENTIE J. Kievit 
NUMMER PS 2017RGW03 DOORKIESNUMMER 0615499783 
BIJLAGE Definitief beheerplan Natura 

2000 Botshol, 
Handhavingsplan Botshol, 
Nota van beantwoording 
zienswijzen 
 

E-MAILADRES 
 
PORTEFEUILLEHOUDER 

jandirk.kievit@provincie-utrecht.nl 
Krol 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Definitief 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 het definitief beheerplan Natura 2000 Botshol 
vast te stellen.  
 
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. 

Het ontwerp beheerplan is op 12 april 2016 door GS vastgesteld en ter informatie aan PS verzonden. Aansluitend 

is het ontwerp beheerplan, inclusief Handhavingsplan, ter visie gelegd. Hierop zijn drie zienswijzen ingediend. In 

de nota van beantwoording staat verwoord hoe wij de zienswijzen hebben verwerkt (grotendeels overgenomen). 

Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen in het definitief beheerplan en Handhavingsplan. 

 

 

 
 



 

  

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

Natuurbeschermingswet 1998. Het Natura 2000-gebied ligt in de provincie Utrecht en Gedeputeerde Staten zijn 

hiervoor bevoegd gezag. Samen met eigenaren en direct betrokkenen zijn we al gestart met het natuurherstel. 

Het vaststellen van het beheerplan is hier een belangrijk onderdeel van. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de vaststelling van het definitief beheerplan maakt de provincie Utrecht het mogelijk 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 

Belanghebbenden die hun zienswijze naar voren hebben gebracht of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan 
worden dit niet gedaan te hebben, kunnen vanaf  23 november gedurende zes weken beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Beheerplan met de Nota van beantwoording 
zienswijzen ligt vanaf 23 november 2016 ter inzage op het Huis van de Provincie Utrecht. Ook is het Beheerplan 
te raadplegen op https://www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het vastgestelde definitief beheerplan Natura 2000 Botshol, inclusief Handhavingsplan en 
van de bijbehorende nota van beantwoording zienswijzen. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
 
De secretaris,  
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