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Onderwerp Statenbrief: Ontwerp Beheerplan Natura 2000 gebied Kolland & Overlangbroek 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van ons besluit het ontwerp Beheerplan Natura 2000 Kolland & 
Overlangbroek vast te stellen. 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Wij hebben op 12-06-2018 het ontwerp Beheerplan Natura 2000 Kolland & Overlangbroek en het 
Handhavingsplan vastgesteld. Op 13-06-2018 start de tervisieleggingsprocedure voor het ontwerp Beheerplan 
waarbij direct belanghebbenden hun zienswijze kenbaar kunnen maken.  
 
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 
Kolland & Overlangbroek, stelt de voortouwnemer een beheerplan op om de instandhoudingsdoelen duurzaam te 
beschermen. Op 4 juli 2015 heeft de staatsecretaris van Economische Zaken (thans LNV) het gebied Kolland & 
Overlangbroek in de provincie Utrecht aangewezen als Natura 2000-gebied. De provincie Utrecht heeft het 
ontwerp Beheerplan Natura 2000 Kolland & Overlangbroek opgesteld. Voor het oplossen van het 
stikstofprobleem van Nederland is langdurig gewerkt, door alle provincies en de Rijks partners, in de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De inwerkingtreding van dit nationaal PAS-programma op 1 juli 2015 
vormt de basis van het ontwerp Beheerplan Kolland & Overlangbroek.  
 
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben het ontwerp Beheerplan Natura 2000 Kolland & Overlangbroek en het Handhavingsplan vastgesteld, 
conform artikel 2.3 van  de wet Natuurbescherming. Het Natura 2000-gebied ligt in de provincie Utrecht en 
Gedeputeerde Staten zijn hiervoor bevoegd gezag. Samen met eigenaren en direct betrokkenen is de Provincie 
Utrecht al gestart met het natuurherstel, conform het PAS-besluit van 1 juli 2015. Het vaststellen van het ontwerp 
Beheerplan en het Handhavingsplan is hier het formele vervolg op. 
 
 



 

  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door het ontwerp Beheerplan en het Handhavingsplan vast te stellen werkt de provincie Utrecht aan het behoud 
en herstel van biodiversiteit in Natura 2000-gebied Kolland & Overlangbroek en daarmee aan het behoud van de 
biodiversiteit in de Europese Unie.  
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 2.3 van de wet Natuurbescherming. 
 
Financiële consequenties 

Met het vaststellen van het ontwerp Beheerplan en het Handhavingsplan worden geen nieuwe financiële 
verplichtingen aangegaan. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Provincie Utrecht zal zorg dragen voor publicatie van het ontwerp Beheerplan op de provinciale website en op 
www.overheid.nl. Daarnaast zal het ontwerp Beheerplan in de periode van de terinzagelegging beschikbaar zijn 
tijdens kantooruren op het Huis voor de provincie Utrecht en op de gemeentehuizen van Wijk bij Duurstede en 
Utrechtse Heuvelrug. Bij de terinzagelegging is het Handhavingsplan ter informatie bijgevoegd.  Belangstellenden 
kunnen ook persoonlijk een afspraak maken voor overleg.  
Middels een persbericht en een advertentie in de lokale media wordt rond het natuurgebied Kolland & 
Overlangbroek de inspraakmogelijkheid op het ontwerp beheerplan kenbaar gemaakt. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het vastgestelde ontwerp Beheerplan Natura 2000 Kolland & Overlangbroek en het 
Handhavingsplan. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


