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Onderwerp Statenbrief:
Verlenging beheerplanperiode Natura 2000 Uiterwaarden Lek
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie

Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
Het beheerplan Natura 2000 Uiterwaarden Lek, beheerplanperiode 2015 -2020 nadert zijn einddatum. De
beheerplanperiode wordt op basis van de Wet natuurbescherming artikel 2.3 lid 1 en 4 eenmalig door middel van
een GS-besluit verlengd naar een nieuwe beheerplanperiode 2021 t/m 2026 dan wel – in het geval er eerder voor
dit gebied een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.
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 Natura 2000 Uiterwaarden Lek te verlengen met zes jaar en actueel te
verklaren voor de periode 2021 – 2027 en geen nieuw beheerplan op te stellen.
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
Het alternatief voor verlenging van de beheerplanperiode is het opstellen en vaststellen van een nieuw
beheerplan 2021-2026. Er zijn geen beleidsmatige of beheertechnische wijzigingen opgetreden die aanleiding zijn
om het beheerplan aan te passen.






Er zijn diverse inrichtings- en beheerplaatregelen uit het beheerplan uitgevoerd om de
natuurdoelstellingen te behalen. Het huidige beheerplan biedt voor de komende zes jaar voldoende
aanknopingspunten om op de ingeslagen weg door te gaan.
Een deel van de natuurmaatregelen is nog niet uitgevoerd, denk aan grondaankopen die op vrijwillige
basis plaatsvinden. Daarnaast zijn er diverse inrichtings- en beheermaatregelen in gang gezet om de
natuurkwaliteit van de graslanden te verhogen. Het effect daarvan is pas na enkele jaren zichtbaar en
vraagt op basis van verdere monitoring, vrijwel zeker nog nadere detaillering van de uitvoering van het
maaibeheer.
De uitvoering van natuurmaatregelen vindt voor een deel plaats op het raakvlak van de beleidskaders
Kader Richtlijn Water (KRW), de Natuurvisie provincie Utrecht en de uitvoering Sterke Lekdijk, met in
beginsel elk hun eigen planning. Dit vraag flexibiliteit en afstemming in ruimte en tijd tussen betrokken
partijen. Het beheerplan biedt voldoende aanknopingspunten voor de, soms in combinatie nog uit te
voeren natuurmaatregelen, voor de periode 2021 t/m 2026. In de bijlage Doelen, resultaten en opgaven
zijn de details beschreven.








Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen opgetreden in de begrenzing, de vergunningen, de handhaving en
toegankelijkheid van het gebied die van invloed zijn op het beheerplan Natura 2000 Uiterwaarden Lek.
Een uitgebreide voorbereidingsprocedure op basis van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, om
belanghebbenden inbreng te bieden door middel van het indienen van zienswijzen, komt opnieuw aan
de orde bij het vaststellen van een te actualiseren beheerplan in 2026.
De begrenzing van Natura 2000 Uiterwaarden Lek zal ongewijzigd overgenomen worden in de
provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Utrecht die in voorbereiding zijn.
In de directe omgeving van Natura 2000 Uiterwaarden Lek zijn in het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma, als onderdeel van het Deltaprogramma Waterveiligheid twee
dijkversterkingsprogramma’s in voorbereiding en uitvoering. Het betreft Sterke Lekdijk en Streefkerk –
Ameide. De afronding van deze projecten loopt ongeveer gelijk op met de verlengde beheerplanperiode.
Eventuele ruimtelijke wijzigingen, ten gevolge van de dijkversterking en/of uitgevoerde
natuurmaatregelen kunnen in het nieuw op te stellen beheerplan Natura 2000 Uiterwaarden Lek na 2027
op kaart en in tekst geactualiseerd worden.
Het huidige beheerplan Natura 2000 Uiterwaarden Lek biedt voldoende informatie om waar nodig en
mogelijk kansen voor natuur te benutten, die zich in het kader van de dijkversterkingsprogramma’s
voordoen.

Bestuurlijk
Dit beheerplan geldt bij vaststelling tot en met 2020. GS van Zuid- Holland hebben op 21 juni 2016 als
voortouwnemer het beheerplan vastgesteld. Het beheerplan is voor het Utrechtse deel door GS van Utrecht
vastgesteld op 5 juli 2016. Na de samenvoeging van de Utrechtse gemeente Vianen en de Zuid-Hollandse
gemeenten Zederik en Leerdam is in 2019 de gemeente Vijfheerenlanden ontstaan. Deze gemeente is daarop
toegevoegd aan de provincie Utrecht. Het Natura 2000 gebied Uiterwaarden Lek is daarmee geheel binnen de
provincie Utrecht komen te liggen. De provincie Utrecht is daarmee voortouwnemer geworden voor het
beheerplan en het beheergebied. De looptijd van een Natura 2000-beheerplan is wettelijk vastgesteld op
maximaal 6 jaar, met een optie voor verlenging op basis Wnb art 2.3 lid 4 voor een periode van ten hoogste 6
jaar.
Financiële consequenties
In de beheerkosten van het beheerplan is voorzien.
Vervolgprocedure / voortgang
Het besluit wordt gepubliceerd in het provinciaal blad. Burgemeester en wethouders van de gemeenten Lopik en
Vijfheerenlanden en de besturen van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het Waterschap
Rivierenland worden geïnformeerd door middel van een brief.
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