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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Wij hebben, net als Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, het ontwerp beheerplan Natura 2000 Oostelijke 

Vechtplassen 2022-2028 vastgesteld, conform Wet natuurbescherming: artikel 2.10, derde en vierde lid. Na 

vaststelling van het ontwerp beheerplan door GS Utrecht, start de procedure van terinzagelegging. 

Inleiding: 

Vanwege het internationale belang van de natuur in de Oostelijke Vechtplassen, heeft het toenmalige 

ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) besloten het gebied aan te wijzen als één 

van de Nederlandse Natura 2000-gebieden. Aanwijzing en instandhoudingsdoelen zijn vastgelegd 

op 23 mei 2013 door de staatssecretaris van LNV.  

De provincie Noord-Holland is voortouwnemer voor het maken van het beheerplan, dat nu na een intensief 

gebiedsproces in ontwerp gereed is. De Oostelijke Vechtplassen liggen zowel in de provincie Noord-Holland als in 

de provincie Utrecht. Het beheerplan is geen gedetailleerd inrichtings- of uitvoeringsplan, maar vormt hiervoor wel 

het kader. 

De detailuitwerking en de realisatie van maatregelen wordt uitgevoerd in samenwerking door de relevante 

gebiedspartijen (waaronder Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Amstel Gooi en Vecht  

(AGV), de provincies Utrecht en Noord-Holland, indien nodig in afstemming met derden). 

De geldigheid van het beheerplan is maximaal 6 jaar, waarna aanpassing of het opstellen van een 

nieuw beheerplan kan plaatsvinden.   
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Vervolgprocedure / voortgang: 

Wij vragen u kennis te nemen van het vastgestelde ontwerp beheerplan Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen 

2022-2028 en het besluit om de stukken ter inzage te leggen. Nadien zullen wij een nota van antwoord opstellen en 

zal het definitieve beheerplan Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen 2022-2028 door ons worden vastgesteld. Wij 

zullen u daarover informeren.  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


