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Nota van Antwoord 

Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

Graag informeren wij u over ons besluit van 18-10-2022 m.b.t. de instemming met de vaststelling van het Natura 

2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen planperiode 2022-2028. 

Inleiding: 

Oostelijke Vechtplassen is een Natura 2000 gebied, waarvoor de provincie Noord-Holland op grond van de Wet 

natuurbescherming een beheerplan moet vaststellen. De provincie Utrecht stemt in met de vaststelling door de 

provincie Noord-Holland. Eerder dit jaar op 15-03-2022 hebben wij het ontwerp beheerplan vastgesteld en met u 

gedeeld. 

Het ontwerp beheerplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Eenieder heeft gedurende deze periode 

de gelegenheid gekregen een zienswijze in te dienen. Middels de Nota van Antwoord zijn de vragen beantwoord. 

Waar nodig is het beheerplan op de binnengekomen zienswijzen aangepast.  

Inhoud van het beheerplan op hoofdlijnen: 

• Het beheerplan beschrijft wat er moet gebeuren om de Natura 2000 doelen uit het aanwijzingsbesluit te 

realiseren. In het beheerplan staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten 

worden. Daarnaast bevat het beheerplan een beschrijving van de locaties van de Natura 2000 doelen in 

de Oostelijke Vechtplassen, de populatie-omvang en de kwaliteit van leefgebieden van de doelsoorten, en 

de omvang en kwaliteit van beschermde vegetaties.  

  

• Het beheerplan beschrijft hoe deze natuur zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld en welke 

maatregelen nodig zijn om de vastgestelde natuurdoelen te behouden of te herstellen. In dit beheerplan 

wordt niet alleen invulling gegeven aan de behoudsdoelstelling maar ook aan de uitbreidings- en 

verbeterdoelstelling voor de habitattypen en de habitatsoorten waarmee wij anticiperen op de toekomst.  

  

• Het beheerplan geeft aan welk huidig gebruik in en om het gebied kan doorgaan zonder dat het een 

significant negatief effect heeft op de Natura 2000 doelen. Nieuwe activiteiten met mogelijk significante 

effecten op de Natura 2000 doelen zijn en blijven vergunningsplichtig. Voor nieuwe activiteiten vormt het 
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beheerplan het kader voor vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming. In sommige 

gevallen dient men zich daarbij wel te houden aan bepaalde beperkingen, zoals bijvoorbeeld overleg met 

de terreinbeheerder of een gedragscode. 

 

Samenwerking 

Het beheerplan is geen gedetailleerd inrichtings- of uitvoeringsplan maar vormt hiervoor wel het kader. De 

detailuitwerking en de realisatie van maatregelen worden in samenwerking door de gebiedspartijen (waaronder 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV)) uitgevoerd. Vooruitlopend op dit 

beheerplan zijn al een groot aantal maatregelen uitgevoerd voor de realisatie van de instandhoudingsdoelen. Het 

gaat hierbij bijvoorbeeld om Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen, natuurherstelmaatregelen (waaronder 

maatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)) en LIFE+ .  

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Tegen de definitieve vaststelling van het beheerplan staat beroep open voor zover de in het beheerplan 

omschreven activiteiten als vergunningsvrij (gebiedsbescherming) of ontheffingsvrij (soortenbescherming) worden 

verklaard. De looptijd van het nieuwe beheerplan is maximaal zes jaar en loopt van 2022-2028. 

Tot slot vormt het beheerplan tevens input voor de Gebiedsgerichte Aanpak in het kader van het Nationaal 

Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het nog op te stellen gebiedsplan.  

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

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




