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Memo 
 
Aan: Commissie Watersysteem 

Van: CDH 

Datum: 11 januari 2016 

Onderwerp: stand van zaken Natura2000 beheerplan Zouweboezem n.a.v. vraag in de 

Commissie Watersysteem d.d. 3 november 2015 

Aanleiding 

Tijdens de vergadering van de Commissie Watersysteem van 3 november 2015 is bij vergaderpunt 5 

‘Vaststelling Waterbeheerprogramma 2016-2021’ verzocht om via een notitie te worden 

geïnformeerd over de stand van zaken in het Natura2000-gebied De Zouweboezem. 

 

Wat is Natura2000? 

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren snel achteruit. Duurzame bescherming 

van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het 

is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken.  Zo wordt 

voorkomen dat de natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt.  

Wat doet Nederland? 

Nederland heeft in totaal 164 gebieden aangemeld bij de EU, die de betreffende gebieden 

vervolgens op een lijst van te beschermen gebieden zet. Daarna wordt het gebied door de 

staatssecretaris van EZ in een aanwijzingsbesluit aangewezen als Natura 2000-gebied. Nadat het 

gebied definitief is aangewezen moet een beheerplan worden opgesteld door het bevoegd gezag in 

het betreffende gebied in samenspraak met alle betrokken partijen in en om het gebied. 

Natura2000 is in de Nederlandse regelgeving verankerd in de Natuurbeschermingswet 1998. 

Status Zouweboezem 

De Zouweboezem is medio 2013 definitief aangewezen als Natura2000-gebied. Voor dit gebied 

gelden instandhoudingsdoelstellingen voor het habitattype ‘blauwgraslanden’ en voor 

verschillende diersoorten waaronder: bittervoorn, grote en kleine modderkruiper, kamsalamander, 

purperreiger en zwarte stern.  

 

Proces beheerplan tot nu toe 

In de laatste conceptversie van het Natura2000 beheerplan, is sprake van afsluiting (dmv het 

plaatsen van een stuw) van de Zouweboezem ten noorden van de A27 en het opzetten van het 

waterpeil tot + 1,10 m NAP in de winter en het voorjaar. Deze variant stuitte op bezwaren vanuit de 
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omgeving. In het voorjaar van 2015 heeft gedeputeerde Han Weber bij een bezoek aan het gebied 

toegezegd de bezwaren van de omgeving beter te betrekken in het zoeken naar een integraal 

afgewogen maatregelpakket voor het gebied. Na de zomer 2015 heeft de provincie gesprekken 

gevoerd met meerdere belangenpartijen en op basis hiervan een afwegingskader voor maatregelen 

opgesteld èn verschillende alternatieve maatregelen geïnventariseerd. 

 

Vervolgproces 

Om te komen tot een breed gedragen maatregelenpakket, zal de provincie de verschillende 

alternatieven toetsen aan alle functies van het gebied (zoals wonen, werken, veiligheid, 

cultuurhistorie). Deze alternatievenafweging zal de provincie in samenspraak met de adviesgroep 

uitvoeren. In de adviesgroep hebben de volgende partijen zitting: Stichting Zuid-Hollands 

Landschap, Gemeente Zederik, Waterschap Rivierenland,  Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaaard 

/ de Vijfheerenlanden, Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Stichting tot 

Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV), 

Hengelsportvereniging De Karper Meerkerk, Rijkswaterstaat en LTO. 

Op 16 november 2015 is Buurtvereniging Zouweboezem toegevoegd aan het lijstje van de 

adviesgroep. 

 

De planning in 2016 ziet er als volgt uit: 

 

• januari: resultaten toetsing bespreken met adviesgroep; 

• februari: voorkeursvariant bespreken met adviesgroep; 

• mei:  vaststellen ontwerp Natura2000 beheerplan (incl. uitgewerkte voorkeursvariant); 

• juni:  ter inzagelegging ontwerp Natura2000 beheerplan; 

• september: definitieve vaststelling Natura2000 beheerplan. 

 


