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Onderwerpen 

-Natura 2000 

-Programmatische Aanpak Stikstof 

-Aanwijzing Zouweboezem en natuurdoelen 

-Natura 2000 Beheerplan 



• EU netwerk beschermde natuurgebieden 

• EU afspraken Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

• Doel: behoud / herstel biodiversiteit 

• NL: Natuurbeschermingswet 1998 

• NL: 166 gebieden N2000 gebieden 

• Inzet: Economie en Ecologie in balans 

 

 

 

Natura 2000 in het kort 



Natura 2000 in Zuid Holland 

• 24 N2000 gebieden in Zuid Holland 

• Staatssecretaris van EZ -  Aanwijzing gebieden, 

doelen + begrenzing 

• Prov Zuid Holland: Opstellen N2000 beheerplan 

• Omgevingsdienst Haaglanden – 

Vergunningverlening NB wet 

• Omgevingsdienst ZH Zuid: Handhaving 

 



Natura 2000 beheerplan 

• Instandhoudingsdoelen uit het aanwijzingsbesluit 

• Huidige staat van instandhouding doelen 

• Visie op ontwikkeling N2000 doelen 

• Maatregelen waarmee instandhoudingsdoelen 

gehaald kunnen worden 

• Toetsing bestaand gebruik op effect aangewezen 

doelen 

• Zo nodig, aangeven voor welk gebruik Nbwet 

vergunning nodig is 

• Crisis en herstelwet: bestaand gebruik doorgaan 



Beheerplanproces Zouweboezem 

• Gebiedsproces naar concept-beheerplan 

– Gemeente Zederik 

– Waterschap Rivierenland 

– Provincie 

– Natuurbeheerder ZHL 

– Belangengroepen: 

• Rietsnijders 

• Molenstichting (SIMAV) 

• LTO 

• Natuur- en vogelwacht 

• Vertegenwoordigers omwonenden 

• Rijkswaterstaat (agendalid) 

 



•Terinzagelegging PAS | najaar 2014 
•Ministerie van Economische Zaken •7 

Industrie Verkeer Landbouw 



Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

• Natuur en economie verantwoord combineren 

• Economie genereert stikstof 

• Deel N2000 doelen verdraagt stikstof beperkt 

• Economie genereert middelen voor Natuurbeheer 

• PAS: Op langere termijn dalende stikstoftendens 

• PAS: Gebiedsanalyse– natuurdoelen haalbaar 

• PAS: Ontwikkelingsruimte faciliteert economische 

groei  

 

 



Planning PAS 

• Sept Gebiedsanalyses afronden 

• Sept / okt –definitieve plannig invoering PAS 

• Najaar 2014 – Staatssecretaris EZ: PAS ter visie 

• Najaar 2014 – Informatiebijeenkomst PAS 

• Eind 2014 – EZ beantwoordt zienswijzen ism I&M 

en provincies 

• Medio 2015 – PAS vastgesteld en beschikbaar voor 

vergunningverlening NB-wet 

 

 



Natura 2000-beheerplan  

  

Zouweboezem  



Deelgebieden 

1. Polder Achthoven 

2. De Boezem  

3. Zouweboezem  

 

Begrenzing 



N2000 doelen in Polder 

Achthoven 
• Blauwgrasland uitbreiding oppervlakte 

• Ruigten en zomen  behoud 

• Bittervoorn   behoud 

 

 



N2000 doelen in De Boezem 
• Grote modderkruiper  behoud 

• Kleine modderkruiper  behoud 

• Kamsalamander  behoud 

• Porseleinhoen   uitbreiding/verbetering (> 5 paren) nu 1!  

• Meren met krabbenscheer behoud 

en fonteinkruiden 

 



N2000 doelen in Zouweboezem 
• Kleine modderkruiper behoud 

• Purperreiger  behoud (> 150 paren) 

• Zwarte stern  uitbreiding/verbetering (> 40 paren) 

• Krakeend  behoud (130 vogels) 



Platte schijfhoren 

• Behoud oppervlakte en  

 kwaliteit leefgebied 

• Behoud omvang populatie 

 

 

 

•Foto’s: Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn. Resultaten 

van het inventarisatiejaar 2007 Stichting Anemoon, 2008 



Eigendomssituatie 

 



Bron - Gegevens Aerius M14.1 
(augustus 2014) 

 

 

PAS/Aerius - Stikstofdepositie  



Gebiedsanalyse PAS Zouweboezem 

Habitattype/-soort KDW 

Meren met krabbenscheer  2143 

Blauwgrasland  1071 

Zwarte stern  1429 

Bittervoorn 1786-2143 

Kamsalamander 2143 

Platte schijfhoorn  1786 



Bron - Gegevens Aerius M14.1 (augustus 2014) 

 

 

PAS/Aerius – Beheermaatregelen 

  
Blauwgrasland 

Behoud: 

• Optimalisatie huidig beheer 

door inzet lichter materieel 

• Extra maaien en afvoeren 

Uitbreiding: 

• Onderzoek naar buffer-

capaciteit bodem en ionen-

samenstelling kwelwater 

• Plaggen of afgraven  

• Herintroductie van zaden  

Platte schijfhoorn/bittervoorn 

• Kleinschalig gefaseerd 

baggeren en schonen smalle 

en ondiepe sloten  



Gebiedsanalyse PAS Zouweboezem 

Voorlopige conclusies: 

* Met voorgestelde maatregelenpakket is behoud stikstofgevoelige 
doelen minimaal gegarandeerd 

* Ontwikkelruimte kan dus worden uitgegeven (gemiddeld 67 mol/ha) 

* In het gebied is de ontwikkelruimte overal groter dan de voorziene 
ontwikkelbehoefte 



Ontwikkelruimte Zouweboezem 

Impact A27 vs lokaal bedrijfsleven 



Beheerplan/maatregel(en) 

Bijv. natuurlijker peilbeheer; in de 
winter hoog en in de zomer laag 
(Oude en Nieuwe Zederik ) 

 

Noodzakelijk voor behalen IHD van: 

• Porseleinhoen  

• Purperreiger 

• Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden 

 

Huidige voorstel: stuw onder A27 en 
peilopzet naar NAP +1,10m 
(winter) 



Afwegingskader natuurlijker 

peilbeheer: 
Voordelen:  

• Een hoge waterstand in de winter en een lage waterstand in de 

zomer houdt de verjonging van verlandingsvegetaties op gang;  

• In het winterhalfjaar is de Zouweboezem ten noorden van de A27 

geïsoleerd van het Merwedekanaal, waardoor de invloed van 

sulfaatrijk gebiedsvreemd water wordt verminderd; 

• Door een hogere waterstand in het gebied wordt het gebied minder 

makkelijk toegankelijk voor de vos, waardoor de predatiedruk op de 

nesten van purperreigers afneemt. 

Mogelijke nadelen: 

• Rietsnijden wordt moeilijk indien peil boven +0,90 NAP komt 

• Negatieve invloed op (heerlijke) visrechten Zederikboezem 

• Invloed op werking molen 

• Invloed op bebouwing buurtschap Sluis en op kades 



Beheerplanproces 

 
 

Notitie belangenafweging natuurlijker peilbeheer: 

1. Op basis van feiten wordt een afwegingskader opgesteld 

2. In beeld brengen gevolgen voor verschillende gebruiksfuncties  

3. Mogelijkheden tot het verzachten van de gevolgen, inclusief 
financiële consequenties (alternatieven en mitigatie) 

 

Op basis van deze notitie en een afweging van mogelijkheden en 
belangen wordt het hoofdstuk sociaal-economische gevolgen  

 (hfst 8) in het beheerplan aangevuld 

 

Resultaat wordt besproken in project- en adviesgroep (najaar 2014) 



Planning en procedure N2000 

beheerplan Zouweboezem 
• Project- en adviesgroep:   3e kwartaal 2014 

• Vaststelling ontwerpbeheerplan (PZH): eind 2014 

• Ter inzagelegging:    eind 2014/begin 2015 

• 6 weken voor indienen zienswijzen 

• Beantwoording zienswijzen:   1e kwartaal 2015 

• Vaststelling definitief beheerplan: 2e kwartaal 2015 

• Mogelijkheid tot bezwaar en beroep 

 



Vragen? 

 


