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Bijlagen

1

Op 23 januari 2018 hebben wij het Ontwerpbeheerplan Natura 2000 Broekvelden, Vettenbroek en 

Polder Stein voor de periode 2018-2023 vastgesteld. Dit ontwerpbeheerplan bieden wij u hierbij 

ter informatie aan.

Ontwerpbeheerplan Natura 2000 Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein

Ten noordoosten van Gouda ligt een landschappelijk fraai gebied met veenweiden en plassen. 

Het gebied herbergt een rijke biodiversiteit en cultuurhistorie en is daarnaast onder meer van 

groot belang voor recreatie. Vanwege het internationale belang voor met name overwinterende 

watervogels heeft het Rijk de plas Broekvelden Vettenbroek en enkele veenweidepolders, 

waaronder Polder Stein, aangewezen onder de Vogelrichtlijn.

Het 696 ha grote Natura 2000 gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein is aangewezen

voor een viertal overwinterende watervogels: Kleine Zwaan, Slobeend, Smient en Krakeend.

Deze soorten en hun leefgebieden zijn niet stikstofgevoelig en dit Natura 2000 gebied is daarom 

geen PAS gebied.

Het nieuwe beheerplan heeft een looptijd van 2018 tot en met 2023 en is een vervolg op het

eerste beheerplan dat sinds 2012 van kracht is. Voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe 

beheerplan is een evaluatie uitgevoerd over de eerste zesjarige beheerplanperiode. 

Hieruit blijkt dat met name de aantallen van Kleine zwaan onder de doelstelling blijven. De 

oorzaken hiervan liggen buiten het gebied: tegenvallend broedsucces in de Noord-Europese 

broedgebieden en klimaatverandering waardoor de Kleine zwanen steeds noordelijker 

overwinteren. De opvangcapaciteit en kwaliteit van Broekvelden Vettenbroek en Polder Stein 

voor Kleine zwanen is niet achteruitgegaan en nog steeds ruimschoots voldoende voor de 

doelstelling.

Het ontwerpbeheerplan is in overleg met eigenaren, beheerders en belangenpartijen opgesteld. 

In het beheerplan is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de 

natuurdoelen voor het gebied te bereiken. Verder is de beschrijving en toetsing van het huidige 
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gebruik in en rondom het gebied geactualiseerd, met als conclusie dat alle huidige gebruik kan 

worden voortgezet, zij het in enkele gevallen met beperkte nadere voorwaarden (zie tabel 6-12

van ontwerpbeheerplan).

Wettelijk kader

De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn in 2005 geïmplementeerd in de Wet 

natuurbescherming (voorheen Nbwet). In 2010 is het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000

gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein vastgesteld door het Rijk.

In dit besluit zijn de natuurdoelen vastgelegd. In het voorliggende beheerplan is op basis van de 

Wet natuurbescherming aan de natuurdoelen een uitwerking gegeven. Voor alle in het

beheerplan opgenomen activiteiten geldt dat na vaststelling van het definitieve beheerplan geen 

vergunning op basis van de Wet natuurbescherming meer nodig is. Voor uitbreiding van huidige 

activiteiten en nieuwe toekomstige activiteiten fungeert het beheerplan als toetsingskader voor de 

vergunningverlening. Daarnaast vormt het beheerplan het handhavingskader ingevolge de Wet 

natuurbescherming. 

Financiële aspecten

Met het vaststellen van dit beheerplan worden geen financiële verplichtingen aangegaan. Dit zal 

separaat gebeuren bij de nadere uitwerking van de maatregelen. Hiertoe zijn binnen het budget 

voor Maatregelen Natura 2000 (Programma 1 Groen waterrijk en schoon) voldoende middelen 

aanwezig.

Vervolgprocedure

Het ontwerpbeheerplan wordt conform de regels van de Algemene wet bestuursrecht ter visie 

gelegd, waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend. Daarna zal een definitief beheerplan met 

een Nota van antwoord worden opgesteld. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein 2018-

2023
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