GS brief aan Provinciale
Staten

Contact:

dhr. L.F.M. van Ruijven
070 - 441 62 98
lfm.van.ruijven@pzh.nl
Postadres Provinciehuis

Aan Provinciale Staten

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl
Datum

Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk

PZH-2018-647828967-1
DOS-2007-0007702 N2000
beheerplan Zouweboezem
Onderwerp

Ontwerp beheerplan Natura 2000 Zouweboezem
vastgesteld.

Bijlagen

1

Geachte Statenleden,
Op 22 mei 2018 hebben wij het ontwerp-beheerplan Zouweboezem vastgesteld. Dit plan bieden
wij u hierbij ter informatie aan.
Natura 2000 gebied Zouweboezem
Het Natura 2000 gebied Zouweboezem ligt in de gemeente Zederik en omvat de boezemlanden
en de veenweiden van het rivierengebied Zouwe en Oude Zederik. Het kent een afwisseling van
moerassen, schraalgraslanden en weidevogelgraslanden. Het is onderdeel van het peilgebied
Lingepand. Het gebied is ruim 250ha groot. Het gebied is door het Rijk aangewezen als Natura
2000 gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden.
Het ontwerp-beheerplan is voorbereid met de adviesgroep Zouweboezem, met een
vertegenwoordiging van gebiedspartijen, gemeente Zederik, Waterschap Rivierenland en Zuid
Hollands Landschap. In het beheerplan zijn de voor dit gebied aangewezen Natura 2000 doelen
uitgewerkt in omvang, kwaliteit, ruimte en tijd. Het beheerplan geeft aan welke maatregelen er
genomen moeten worden om de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied te bereiken. Een
aantal doelen is stikstofgevoelig en Natura 2000 Zouweboezem is dan ook een PAS gebied. De
PAS gebiedsanalyse is een bijlage bij het beheerplan.
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Het plan kent een wat langere voorbereidingsperiode omdat de rietlanden in het gebied
verdrogen en verlanden en peilfluctuatie in het peilgebied tot discussie met omwonenden leidde.
Het plan dat nu voorligt gaat uit van lokale peilfluctuatie ter hoogte van de rietlanden. De
adviesgroep Zouweboezem adviseert positief over het huidige plan.
Ook zijn de huidige (economische) activiteiten in en rondom het gebied getoetst aan de Natura
2000 doelen. Beoordeeld is of deze activiteiten (mogelijk) negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen hebben. In het beheerplan is geconcludeerd dat de huidige activiteiten
geen dan wel een verwaarloosbaar klein effect op de instandhoudingsdoelen hebben en met de
omschreven maatregelen op dezelfde wijze kunnen worden voortgezet. Het beheerplan heeft
een looptijd van 6 jaar.
Bij dit Natura 2000 gebied speelt het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam,
Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland.
Wanneer dit voorstel kracht van wet krijgt valt het Natura 2000 gebied Zouweboezem onder
verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht. Daarom hebben wij GS van de provincie Utrecht
formeel op de hoogte gebracht van de vaststelling van dit ontwerp-beheerplan en is de provincie
Utrecht in de voorbereiding ambtelijk geïnformeerd.
Wettelijk kader
De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn in 2005 geïmplementeerd in de
Natuurbeschermingswet (Nbwet), die ingaande 2017 is opgevolgd in de Wet Natuurbescherming.
In 2013 is het aanwijzingsbesluit voor het N2000 gebied Zouweboezem vastgesteld door de
staatssecretaris van EZ. Hierin zijn de natuurdoelen opgenomen. Op basis van de Wet
Natuurbescherming en het aanwijzingsbesluit is hieraan uitwerking gegeven in het beheerplan.
Voor alle in het beheerplan opgenomen activiteiten geldt dat na vaststelling van het definitieve
beheerplan geen vergunning Wet Natuurbescherming meer nodig is. Voor uitbreiding van
bestaande activiteiten en nieuwe toekomstige activiteiten fungeert het beheerplan als
toetsingskader voor de vergunningverlening. Daarnaast is het beheerplan het handhavingskader
ingevolge de Wet Natuurbescherming.
Financiële aspecten
Met het vaststellen van het ontwerp-beheerplan worden geen financiële verplichtingen
aangegaan. Het plan zal na inspraak en definitieve vaststelling voornamelijk vanaf 2019 zijn
beslag krijgen, dwz nadat de interprovinciale herindeling een feit is. De provincie Utrecht is dan
rechtsopvolger van Zuid-Holland v.w.b. de verantwoordelijkheid voor het beheerplan en in het
verlengde daarvan voor kosten van maatregelen.
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Vervolgprocedure
Aan de minister van LNV is gevraagd het ontwerp-beheerplan voor haar deel vast te stellen. Het
ontwerp-beheerplan zal dan volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht ter visie
worden gelegd. Gedurende de ter visie legging is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Deze
kunnen leiden tot een aanpassing in het definitieve beheerplan. Het definitieve beheerplan wordt
samen met de nota van beantwoording op de zienswijzen vastgesteld door de bevoegde gezagen
die ook het ontwerpplan hebben vastgesteld (provincie, ministerie van LNV). Dit plan zal u te
zijner tijd ook ter kennisname worden aangeboden. Tegen vaststelling van het definitieve
beheerplan staat in beginsel beroep open bij de Raad van State.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris,
plv. voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM

F. Vermeulen
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