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Geachte heer Vossen, 
 
Met deze brief geven wij u onze op- en aanmerkingen op uw concept afwegingskader 
Natura 2000-gebied Zouweboezem. Het proces rondom het Beheerplan van de 
Zouweboezem loopt al een tijdje zonder dat de omwonenden gehoord waren en heeft 
even stilgelegen voor werkzaamheden aan de PAS. De heer Weber heeft ons beloofd, 
dat wij niet op de rijdende trein hoefden te springen, maar dat u een nieuw begin zouden 
maken met het beheerplan. Het voorliggende afwegingskader laat dit echter niet zien. 
Wij kunnen onze bijdrage niet in dit document terugvinden. 
 
Het misverstand waar u en de heer Weber over spraken ligt dan ook niet tussen u en 
ons, maar tussen de Provincie Zuid-Holland, het Waterschap Rivierenland en het Zuid-
Hollands Landschap. Dit blijkt uit de vele voorstellen uit het concept beheerplan Natura 
2000-gebied Zouweboezem die, ondanks dat het proces rondom dit beheerplan heeft 
stilgelegen, toch in parallelle processen zoals de PAS en het Ontwerp Waterbeheer 
Programma 2016-2021 zijn doorgedrongen (kwel). Wij geven u één voorbeeld (wij vinden 
er velen) van zo’n voorstel, dat nu een bron is voor dit voorliggende afwegingskader: 
 

Memo compensatie berging t.b.v. natuurlijke peilbeheer en isolatie 
Zouweboezem: ‘Het opzetten van het peil zal alleen plaatsvinden in het gedeelte 
van de Zederikboezem ten noorden van de A27. Hier bevinden zich de hoogste 
natuurwaarden en zijn het aantal omwonenden beperkt (i.v.m. mogelijke 
wateroverlast tuinen). Aangezien het noordelijk en zuidelijk deel van de 
Zederikboezem nu in open verbinding met elkaar staan, zal hiertoe ter hoogte 
van de A27 een voorziening (stuw + doorlaat) aangebracht moeten worden.’ 

 
Wij stellen voor dat u een nieuw concept afwegingskader Natura 2000 gebied maakt in 
samenspraak met de omwonenden, waarbij u met de planning rekening houdt met het 
feit dat wij vele documenten moeten lezen die eerder niet toegankelijk voor ons waren. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 

Leon Segond von Banchet 
Secretaris Buurtvereniging Zouweboezem 

Aan 
Provincie Zuid-Holland 
Afdeling Water en Groen 
t.a.v. De heer M. Vossen 
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