
Gedeputeerde Frans Hamelink, met het Natuur-
pakket onder zijn hoede, over de ontwikkelin-
gen binnen dit project en wat we in 2008 kunnen
verwachten.

Frans: "2007 stond in het teken van het zoeken
naar alternatieven voor natuurherstel langs de
Westerschelde, de herijking van de regierol van
de Provincie Zeeland voor wat betreft het Natuur-
pakket en de behandeling van de Scheldever-
dragen in de Tweede Kamer. Deze ontwikkelingen
en gebeurtenissen hebben allemaal invloed ge-
had op de voortgang en inhoud van project
Natuurpakket Westerschelde (NPW). In deze
nieuwsbrief wordt dit op een rij gezet: wat waren
de belangrijkste ontwikkelingen, wat is de huidi-
ge stand van zaken en wat zijn de volgende stap-
pen.

Dit jaar gaan LNV en de Provincie Zeeland verder
met herstel van de estuariene natuur in de Wes-
terschelde. Deze natuur is in z'n soort en schaal
uniek in Europa. Zo verkennen we in het Midden-
gebied, samen met lokale overheden en betrok-
ken organisaties, de mogelijkheden voor het rea-
liseren van estuariene natuur. Ook onderzoekt de
commissie Nijpels momenteel of voor het
Nederlandse deel van de Hedwigepolder een
geschikt alternatief te vinden is.

Bij de keuze wordt gekeken naar de kwaliteit van
de te realiseren natuur, wordt uitgegaan van vrij-
willige grondverwerving, wordt ook gekeken naar
andere maatregelen dan ontpolderen en is zo min
mogelijk goede landbouwgrond in het geding.
Ook wordt gezocht naar mogelijkheden voor inte-
grale gebiedsontwikkeling, zoals bijvoorbeeld in
Waterdunen en Perkpolder. Op deze manier

draagt natuurherstel bij tot verbetering van
natuurlijkheid, veiligheid en leefbaarheid van de
Westerschelde regio."

Gedeputeerde Hamelink

www.zeeland.nl/natuurpakket
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Op zoek naar alternatieven



Natuurpakket Westerschelde

Alternatief onderzoekspakket Middengebied

2

In 2007 overlegde de Provincie Zeelandmet maatschappelij-
ke partijen, de minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit (LNV) en Provinciale Staten, over alterna-
tieve locaties voor natuurherstel langs de Westerschelde.

Het resultaat is een alternatief onderzoekspakket, dat een op-
lossing kan bieden voor de realisatie van natuur die qua aard
en omvang overeenkomt met 295 hectare estuariene natuur.
Mogelijk geschikte locaties zijn: Braakman-Noord, buitendijks
gebied bij Perkpolder, Waterdunen, ingrepen in Saeftinghe,
veenbanken en geulen in de Westerschelde.

De aanpak, organisatie, planning en andere zaken rondom dit
alternatief onderzoekspakket, zijn uiteengezet in een plan van
aanpak 'Spoorboekje Middengebied'. De voorstellen in het
Spoorboekje zijn feitelijk regionaal afgestemde en mogelijk
geachte alternatieven voor ontpoldering die invulling geven

aan ca. 300 hectare estuariene natuur. Deze alternatieven
worden nu verder door de Provincie uitgewerkt. De resultaten
worden vervolgens aangeboden aan de minister van LNV en
beschikbaar gesteld aan de commissie Nijpels. In het artikel
'Commissie Nijpels' leest u meer over deze commissie.
Medio 2008 zal bestuurlijk vastgesteld worden of dit herijkte
pakket van maatregelen en locaties voldoende tegemoet komt
aan de doelstelling van het NPW. Pas dan, en als blijkt dat op
rijksniveau voldoende steun is voor de voorgestelde combina-
tie van optimale estuariene natuur en gecontroleerde getij-
dennatuur, volgt definitief uitsluitsel over de rol van de vijf pol-
ders in het Middengebied (de Zuid-, van Hattum-, Everinge-,
Hellegat- en Eendragtpolder).

Het 'Spoorboekje Middengebied' is te vinden op
www.zeeland.nl/natuurpakket

Grondverwerving
Het uitgangspunt van de Provincie bij het zoeken naar oplossingen blijft vrijwilligheid van grondverwerving. Bij de
grondverwerving wordt uitgegaan van het landbouwflankerend beleid zoals in het Convenant Westerschelde
Rijk-Provincie beschreven is. De Provincie bouwt een voorraad ruilgrond op om in te zetten in de projecten. Dienst
Landelijk Gebied (DLG) zorgt voor de grondverwerving, zowel van landbouwgronden als van particuliere eigendommen.
• Informatie over landbouwflankerend beleid: Wilco Goudzwaard (DLG): 013-5950537 / 06-11013723
• Informatie over grondverwerving: Bert de Groot (DLG): 0113-237353 / 013-5950597 / 06-52401403
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In 2005 ondertekenden Nederland en Vlaanderen de
Scheldeverdragen. Deze vier verdragen beogen een even-
wicht tussen de natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijk-
heid van de Westerschelde.

In december 2007 debatteerde de Tweede Kamer over de
Scheldeverdragen en het daarmee verbonden voorstel voor
natuurherstel langs de Westerschelde. Op 18 december stem-
de zij in met de ratificering – de bekrachtiging – van deze ver-
dragen en dus met het inrichten van 600 hectare estuariene
natuur langs de Westerschelde. De verdragen worden nu ter
besluitvorming voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Ook nam de Tweede Kamer in december een motie aan, waar-
in verzocht werd een onafhankelijke commissie in te stellen
om onderzoek te doen naar alternatieven voor gedwongen
natuurherstel. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil
namelijk, net als de Provincie Zeeland, geen gedwongen ont-
poldering, maar vrijwillige grondverwerving.

De leden
De onafhankelijke commissie is nu ingesteld en zal opereren
onder de naam van haar voorzitter de heer drs. E. Nijpels.
Verder bestaat de commissie uit vier leden: mevr. prof. dr. J.
Hulscher en de heren J. Heijkoop, T. Verbree en prof. dr. C.
Heip. Hiermee heeft de commissie zowel deskundigheid en

ervaring op het gebied van bestuurlijke vraagstukken als ken-
nis van het estuariene systeem van de Westerschelde.

Opdracht en rapportage
De commissie onderzoekt of en, zo ja, welke mogelijkheden
voor natuurherstel er zijn als alternatief voor de ontpoldering
van het Nederlandse deel van de Hedwigepolder. Zij waar-
deert deze alternatieven en brengt uiterlijk 1 november 2008
haar advies uit aan de opdrachtgever: de minister van LNV.
Mogelijke alternatieve gebieden moeten in of direct grenzend
aan de Westerschelde gevonden worden. Dit is onlangs door
juridisch deskundigen bevestigd. De commissie betrekt ook
de aan de Tweede Kamer aangeboden petities en de resulta-
ten van de commissie Maljers bij haar onderzoek.

Begeleiding en ondersteuning
Het ministerie van LNV verzorgt alle ondersteuning voor de
uitvoering van de opdracht. De commissie kan ook een beroep
doen op de expertise bij de Landelijke Waterdienst van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Provincie Zeeland
verleent technische en inhoudelijke medewerking aan de
commissie.

De opdrachtomschrijving van commissie Nijpels is
binnenkort te vinden opwww.zeeland.nl/natuurpakket

De grensoverschrijdende projecten
De 600 ha. die als estuariene natuur wordt ingericht, valt
uiteen in twee delen. Eén deel is hierboven omschreven: het
project Middengebied. Dit betreft ca. 300 ha. De Provincie
Zeeland heeft als taak geschikte locaties te vinden voor dit
deel.

Commissie Nijpels heeft de opdracht om voor het Neder-
landse deel van de Hedwigepolder geschikte alternatieve
locaties te vinden. Eind 2008 wordt bestuurlijk besloten of
de resultaten van de commissie een geschikt alternatief bie-
den.

't Zwin
Momenteel is het onderzoek voor de milieueffectenrapporta-
ge (m.e.r.) in volle gang. Met een m.e.r. wordt onderzocht wat
de effecten op het milieu zijn van een omvangrijk project.

De belangrijkste wijziging in het m.e.r.-onderzoek voor 't Zwin
naar aanleiding van de Richtlijnen (juni 2007) is de verruiming van
drie naar vijf alternatieven, met ieder een aantal varianten, in een
getrechterd proces. Dit proces bestaat uit een tussentijdse afwe-
ging van de alternatieven op hoofdlijnen en vervolgens de gede-
tailleerdere uitwerking van de overgebleven alternatieven. >>



Meer informatie:
U heeft misschien vragen
of u wilt meer informatie
naar aanleiding van de
nieuwsbrief. Neemt u dan
contact op met: Provincie
Zeeland, Projectbureau
Natuurpakket
Westerschelde.

Postadres:
Postbus 165, 4330 AD
Middelburg

Abonnement nieuwsbrief:
Het abonnement op deze
nieuwsbrief is gratis.
Wilt u de nieuwsbrief niet
meer ontvangen? Neemt
u dan contact op met het
Projectbureau. Aan deze
nieuwsbrief kunnen geen
rechten worden ontleend.

Bezoekadres:
Waterschapskantoor,
Kanaalweg 1
Middelburg
0118-62 17 51
06 2890 4195

E-mail:
natuurpakketwesterschel-
de@zeeland.nl
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Provincie Zeeland

Januari 2008 is de Antwoordnota startnotitie/ken-
nisgeving uitgebracht en verzonden. Hierin is per
inspraakreactie op de startnotitie aangegeven
wat er mee is gedaan, ten behoeve van het m.e.r.-
onderzoek.

Het m.e.r-traject zal naar verwachting maart
2008 een concept-m.e.r opleveren, waarin de
resultaten van het onderzoek worden weergege-
ven en waarin een meest milieuvriendelijk alter-
natief wordt beschreven. Ten behoeve van de vol-
gende stap, het opstellen van het rijksprojectbe-
sluit, zal een voorkeursvariant voor de ontwikke-
ling van het Zwin concreet worden uitgewerkt.
De planning is om het concept-m.e.r.tegelijkertijd
met het concept-rijksprojectenbesluit in de
inspraak te brengen.

Hedwige- en Prosperpolder
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen
van de rapporten ten behoeve van de onderbou-
wing van het ontwerp-rijksprojectbesluit. Het
rijksprojectbesluit is nodig, om de huidige be-
stemming van de grond te veranderen in de
bestemming estuariene natuur.
De rapporten omvatten onder andere een milieu-
effectenrapportage, een dijkverleggingsplan, een
kosteneffectiviteitsanalyse en een inrichtingsplan.

Het ontwerp-rijksprojectbesluit wordt niet in pro-
cedure gebracht voordat commissie Nijpels haar
opdracht heeft afgerond. Daarnaast heeft de
minister onlangs in het Staatsblad bekend
gemaakt dat de ter inzage legging op zijn laatst in
maart 2009 zal plaatsvinden.
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AGENDA

Zomer 2008
Afweging geschikt pakket
Middengebied

Najaar 2008
Rapport Commissie Nijpels


