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BIJLAGEN Onderbouwing Verlenging Beheerplan Botshol – Evaluatie en analyse van maatregelen en 
doelen ten behoeve van verlenging 

 

Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting: 
Het Beheerplan 2016-2022 N2000-gebied Botshol nadert haar einddatum. Wij hebben de beheerplanperiode 
eenmalig verlengd naar een nieuwe beheerplanperiode 2023 t/m 2028. 

Inleiding: 
Het Beheerplan 2016-2022 N2000-gebied Botshol nadert haar einddatum. Het is mogelijk om de 
beheerplanperiode eenmalig door middel van een GS besluit te verlengen voor opnieuw een periode van zes jaar 
(2023 t/m 2028) op basis van de Wet Natuurbescherming artikel 2.3 lid 1 en 4.  
 
Aanleiding:  
Het Beheerplan 2016-2022 N2000-gebied Botshol geldt bij vaststelling tot en met 2022. Wij hebben in 2016 als 
voortouwnemer het beheerplan vastgesteld. De looptijd van een Natura 2000-beheerplan is wettelijk vastgesteld op 
maximaal zes jaar, met een optie voor verlenging op basis Wet natuurbescherming art. 2.3 lid 4 voor een periode 
van 6 jaar. 
Natura 2000 is het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de gebieden aangewezen onder 
de Habitatrichtlijn en onder de Vogelrichtlijn. Het betreffende land wijst de Natura 2000-gebieden aan om de in 
Europees verband van belang zijnde natuurwaarden te beschermen. Dit netwerk moet de betrokken natuurlijke 
habitattypen, habitats van soorten en de leefgebieden van vogels in een gunstige staat van instandhouding 
behouden of, in voorkomend geval, herstellen. De maatregelen worden voor perioden van zes jaar, met 
mogelijkheid tot verlenging van nog eens zes jaar, vastgelegd in een beheerplan. Natura 2000-gebied Botshol is 
aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Op 4 juli 2013 heeft de toenmalige staatsecretaris van Economische Zaken 
Botshol als speciale beschermingszone aangewezen. Het gebied is aangewezen voor de volgende natuurlijke 
habitattypen en soorten: H3140 Kranswierwateren (behoud oppervlakte en kwaliteit), H3150 Meren met 
krabbenscheer en fonteinkruiden (behoud oppervlakte en kwaliteit), H6430 Ruigten en zomen (behoud oppervlakte 
en kwaliteit ruigten en zomen, moerasspirea subtype A), H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (behoud 
oppervlakte en kwaliteit; dit habitattype gaat worden toegevoegd bij het zogenaamde veegbesluit), H7140B 
Overgangs- en trilvenen (uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit), H7210 Galigaanmoerassen (uitbreiding 
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oppervlakte en behoud kwaliteit) , H91D0 Hoogveenbossen (behoud oppervlakte en kwaliteit), H1149 Kleine 
modderkruiper. (behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie) en H1318 Meervleermuis (behoud 
omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie). 

Tot de inhoud van het beheerplan behoort in elk geval een beschrijving van de: 

- Nodige instandhoudingsmaatregelen, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid en tweede lid, onderdelen b, c 
en d, en 4, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, van de Vogelrichtlijn en artikel 6, eerste lid, van de 
Habitatrichtlijn en passende maatregelen, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn; 

- De beoogde resultaten van de maatregelen. 
 

De daartoe bevoegde bestuursorganen dragen zorg voor een tijdige uitvoering van de door hen te treffen, in het 
beheerplan opgenomen maatregelen, voor zover zij met het opnemen van die maatregelen hebben ingestemd. 

Waarom verlenging van de het huidige beheerplan?  
Een actueel beheer plan is verplicht op basis van de Wnb art. 2.3 lid 1. Een actueel beheerplan is noodzakelijk om 
te voorkomen dat er een juridisch vacuüm ontstaat rond vergunningverlening en handhaving. Er is voldoende 
aanleiding om het huidige beheerplan te verlengen en actueel te verklaren voor de periode 2023 – 2028 en nu 
geen nieuw beheerplan op te stellen: 

- De herstelmaatregelen uit het beheerplan zijn uitgevoerd om de natuurdoelstellingen te behalen. Uit de 
analyse in de als bijlage bijgevoegde ‘Onderbouwing Verlenging Beheerplan Botshol – Evaluatie en 
analyse van maatregelen en doelen ten behoeve van verlenging’ van de doelstellingen, de (niet) 
gerealiseerde doelstellingen, de uitgevoerde herstelmaatregelen en de voorgestelde maatregelen, blijkt 
dat het huidige beheerplan voor de komende zes jaar voldoende aanknopingspunten biedt om op de 
ingeslagen weg door te gaan.  

- Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de begrenzing, de vergunningen, de handhaving en 
toegankelijkheid van het gebied die van invloed zijn op het beheerplan Botshol.   

- Het huidige beheerplan biedt voldoende informatie om waar nodig en mogelijk kansen voor natuur te 
benutten. 

- Op dit moment wordt een natuurdoelanalyse van Botshol opgesteld, waarin onder andere de effecten van 
de depositie van stikstof en andere drukfactoren op de instandhoudingsdoelstellingen worden 
geanalyseerd. De natuurdoelanalyses van alle N2000-gebieden in de provincie Utrecht vormen de basis 
onder het Gebiedsplan dat de provincie, samen met de betrokken gebiedspartijen, opstelt richting het Rijk. 
In de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) staat dat provincies deze gebiedsplannen in juli 
2023 af moeten hebben. Deze natuurdoelanalyse is de basis voor het op te stellen nieuwe beheerplan 
voor Botshol en om deze reden is het ongewenst om nu al een nieuw beheerplan te maken.  

- Er wordt op dit moment, in overleg met het Rijk (LNV), gewerkt aan een nieuw format voor Natura 2000-
beheerplannen nieuwe stijl.   

 
Belang: 
De Provincie Utrecht is voortouwnemer voor het Beheerplan Botshol.  
 
Concrete vraag:  
Kennis te nemen van het GS besluit tot verlenging van het Beheerplan 2016-2022 N2000-gebied Botshol. 
 
Vervolgprocedure / voortgang: 
De verlening van het beheerplan Natura 2000 Botshol zal gemeld worden in het zogenaamde Kopgroepoverleg met 
onder andere Natuurmonumenten en LTO. Het besluit wordt gepubliceerd in het provinciaal blad. 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen en het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht worden geïnformeerd door middel van een brief. We verwachten dat na het vaststellen van de 
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natuurdoelanalyse en het aanbieden van het Gebiedsplan, de procedure voor het opstellen van een nieuw 
beheerplan voor Botshol gaat worden opgestart. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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