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Nieuwsbrief
Natuurpakket Westerschelde

Een nieuw college – een nieuwe gedeputeerde voor het Natuurpakket

Vrijdag 27 april zijn de nieuwe collegeleden benoemd. Voor project
Natuurpakket betekent dit een nieuwe gedeputeerde: Jaap van Ginkel namens
de ChristenUnie.

Jaap zat sinds 1991 in de Provinciale Staten, op het
laatst als waarnemend voorzitter. Voorheen werkte hij
25 jaar bij de Korps landelijke politiediensten, Dienst
Waterpolitie Zeeland. Nu is hij gedeputeerde, met
onder andere het Natuurpakket onder zijn hoede. Een
behoorlijk dossier, waarvoor Jaap de tijd zal nemen
zich er in te verdiepen. In dit vroege stadium geeft hij
wel al duidelijk aan welke zaken hij op korte termijn
belangrijk vindt en waarvoor hij zich sterk maakt.

Jaap: “Het jaar 2006 was een jaar met veel beweging
rondom de plannen voor natuurherstel in de Westerschelde. Dit heeft er toe geleid dat,
ook op verzoek van belanghebbenden, gezocht is naar alternatieve manieren om getij-
dennatuur te ontwikkelen. De commissie Maljers heeft daar een belangrijke rol in
gespeeld. Momenteel werken de maatschappelijke organisaties samen om te komen
tot een Zeeuws voorstel voor natuurherstel.

Om dit zorgvuldige traject voort te zetten, zullen alle overgebleven opties uit commis-
sie Maljers en uit het Zeeuws voorstel nader worden onderzocht op haalbaarheid en
kwaliteit. Daarbij vind ik het belangrijk om te proberen een combinatie te maken van
dingen; bijvoorbeeld natuurherstel koppelen aan veiligheid, waarbij veiligheid voorop
staat. Goede landbouwgrond moet zo min mogelijk gebruikt worden. Grond moet op
vrijwillige basis worden verworven, zoals Provinciale Staten als uitgangspunt hebben uit-
gesproken. Ik merk dat de nut en noodzaak van natuurherstel in de Westerschelde een
onderwerp is waar nog altijd veel vragen over bestaan. Verduidelijking hiervan en van
de ingrepen die hierbij horen vind ik dan ook van groot belang. Tot slot ben ik van
mening dat er intensief moet worden gecommuniceerd met de Zeeuwse samenleving
en met direct betrokkenen in het bijzonder.”

Zeeuws voorstel

In oktober 2005 heeft de provincie ingestemd met de regierol voor de uitvoe-
ring van het project Natuurpakket Westerschelde: de realisatie van 600ha
estuariene natuur langs de Westerschelde. Sindsdien deden zich een aantal
ontwikkelingen voor die de uitvoering van dit Natuurpakket stagneerden. De
Provincie vond heroriëntatie noodzakelijk en heeft daarom op 2 april overlegd
met de meest betrokken maatschappelijke organisaties.

Tijdens het overleg zijn de Provincie Zeeland, de natuurorganisaties, de ZLTO en stich-
ting de Levende Delta in gesprek gegaan om oplossingsrichtingen te zoeken voor de
invulling van de estuariene natuur langs de Westerschelde. Dit gezamenlijk overleg



heeft geleid tot een concept Zeeuws voorstel wat voldoet aan
een aantal door het Rijk gestelde randvoorwaarden.

Twee onderdelen
Het Zeeuws voorstel bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste het
ontwikkelen van een lange termijn strategie, om de unieke kwali-
teit en veiligheid van de Zeeuwse Delta duurzaam te versterken.
Ten tweede maatregelen voor de korte termijn waarmee invul-
ling wordt gegeven aan het Convenant Westerschelde.
Daarvoor is een pakket maatregelen nodig dat gelijkwaardig is
aan 600ha estuariene natuur. In het kort omvat dit pakket de
realisering van:
• de toevoeging van estuariene natuur in natuurprojecten

langs de Westerschelde (Hedwige, Zwin, Perkpolder)
• de toevoeging van estuariene natuur door versterking van

de estuariene kwaliteiten in een aantal integrale projecten
langs de Westerschelde (Waterdunen, Perkpolder,
Braakman)

• een kwaliteitsimpuls in de Westerschelde zelf (strekdam-
men, Saeftinghe).

Vervolgstappen
De maatschappelijke organisaties hebben ondertussen hun
achterbannen geraadpleegd over het voorstel. De resultaten
daarvan zullen opnieuw gezamenlijk worden besproken.
De Gedeputeerde Staten hebben de minister Verburg van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit geïnformeerd
over het voorstel. Zij heeft de kaders hiervan via een brief aan
de Tweede kamer gecommuniceerd.
Als de provincie en de maatschappelijke organisaties instem-
men met het Zeeuws voorstel, betekent dit de beëindiging van
voorbereidingen van procedures voor de geselecteerde pol-
ders in het Middengebied: Hellegat-, Eendracht-, Everinge-, van
Hatturm- en Zuidpolder. Echter, definitieve besluitvorming is
pas mogelijk na uitspraak van de Tweede Kamer over de brief
van de minister. Wanneer de brief in de Tweede Kamer wordt
behandeld is nog niet bekend. Zodra over de besluitvorming
duidelijkheid bestaat, zullen wij u dit melden via een persoonlij-
ke brief. U kunt het volledige resultaat van de bijeenkomst tus-
sen de Provincie Zeeland en de maatschappelijke organisaties
nalezen in het document ‘Een Zeeuws voorstel voor
Natuurherstel in de Westerschelde’, te vinden op www.zee-
land.nl/natuurpakket.

Natuurontwikkeling in het collegeprogramma
2007 – 2011

Het coalitieakkoord van CDA, SGP, ChristenUnie en
GroenLinks is klaar. De titel van het akkoord luidt
‘Nieuwe verbindingen’ en formuleert treffend het
motto van het nieuwe college voor de komende vier
jaar. De ambities zijn verwoord in een visie op de toe-
komst van Zeeland en zes daaruit voortvloeiende
knooppunten. Onder het knooppunt ‘Groei en Groen in
Zeeland’ is onder andere te lezen welke ambities de
provincie heeft betreffende het Natuurpakket.

Hieronder een paragraaf uit het collegeprogramma over
natuurontwikkeling. Het hele document is te vinden op de
website www.zeeland.nl onder Gedeputeerde Staten.

“In de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 is de trits
veiligheid – natuurlijkheid – bereikbaarheid benoemd voor de
Westerschelde. Op basis van het derde Memorandum van
overeenstemming tussen de Nederlandse en Belgische rijks-
overheden moet het verlies aan natuurwaarden in de
Westerschelde zo veel mogelijk hersteld worden. Wij willen als
provincie vooralsnog de regie op dit natuurherstel behouden.
Ons afwegingskader is eerder genoemde trits en de afspraken
daarover met de rijksoverheid. Uitgangspunt daarbij is dat zo
min mogelijk gebruik gemaakt zal worden van goede land-
bouwgrond en dat eventuele grondverwerving geschiedt op
vrijwillige basis, zoals PS hebben uitgesproken.

Wij zetten ons in om zo goed als mogelijk tegemoet te komen
aan de maatschappelijke gevoelens over dit onderwerp en de
grondgebruikers binnen afzienbare tijd duidelijkheid te geven.
Wij zetten de zoektocht naar alternatieve oplossingen voor het
gebruik van landbouwgrond voort. Wij nemen de onderzoeksre-
sultaten van de Commissie Maljers en het door natuurorganisa-
ties, Staatsbosbeheer, ZLTO, Het Zeeuws Landschap en stich-
ting De Levende Delta ontwikkelde alternatief, uitdrukkelijk
mee. Kanshebbende resultaten bespreken wij met belangheb-
benden en betrokken overheden. Hierover communiceren wij
intensief met de Zeeuwse samenleving.”

Inspraak Startnotitie MER voor het Zwin

In het Ledeltheater te Oostburg vond op 13 maart een
informatiebijeenkomst plaats over de structurele maat-
regelen voor het duuzaam behoud en uitbreiding van
het Zwin. De bijeenkomst werd gevolgd door een hoor-
zitting, waar belanghebbenden hun inspraakreactie op
de Startnotitie Milieueffectrapportage (MER) voor het
Zwin mondeling konden geven.De bijeenkomst trok
ongeveer 130 belangstellenden. Niet alleen mensen
met directe belangen in de polders waren aanwezig.
Ook mensen van buiten de gebieden waren gekomen
om hun zienswijzen te geven op de plannen. De pro-
jectleiders van Nederlandse en Vlaamse kant gaan de
komende tijd aan de slag met de aangedragen ideeën
en opmerkingen over het rapport.
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Reacties en procedure
De Startnotitie heeft zes weken ter inzage gelegen; van 13
februari tot en met 26 maart kon worden ingesproken. In
totaal zijn er 45 inspraakreacties ontvangen. De reacties wor-
den gebundeld en openbaar gemaakt.

De Dienst Mer en de Nederlandse commissie voor de m.e.r.
adviseren aan de Vlaamse en Nederlandse minister over de
Startnotitie, daarbij vervullen de inspraakreacties een belangrij-
ke rol. Zij gaan na of de Startnotitie een goede en volledige
beschrijving geeft van wat er in het mer-onderzoek uiteindelijk
onderzocht moet worden. Dit advies wordt door het bevoegd
gezag, het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en

Voedselkwaliteit (LNV), meegenomen in de Richtlijnen. De
Richtlijnen tezamen met de Startnotitie bepalen wat er daad-
werkelijk in het mer onderzocht wordt.

Het mer-onderzoek is een zeer uitgebreid onderzoek dat voor
het Zwin nog ongeveer een half jaar duurt. Nadat dit klaar is,
wordt ook dit onderzoek ter inzage gelegd.

Inzien
Van 8 mei tot en met 3 juli kunt u de inspraakreacties inzien
op dezelfde locaties waar de startnotitie/kennisgeving ter inza-
ge lag. Na het verschijnen van de richtlijnen wordt door LNV en
het Vlaams Ministerie van Openbare Werken, afdeling Kust, een
antwoordnota opgesteld met daarin de behandeling van alle
inspraakreacties. De nota zal dan ook ter inzage gelegd wor-
den en worden toegestuurd aan alle insprekers en direct
betrokkenen. Zo is iedereen op de hoogte van wat er wordt
gedaan met hun reactie.

Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u zich wen-
den tot het Inspraakpunt (voor Nederland), telefoon +31 70
351 96 02 of de Dienst MER (voor Vlaanderen), telefoon +32
2 553 80 79.

Agenda

• JUNI 2007
Zwin richtlijnen ten behoeve van m.e.r. bekend
Zwin antwoordnota inspraakreacties

• 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
Bezoekadres: Waterschapskantoor, Kanaalweg 1 in Middelburg
Telefoon: 0118-62 17 51 / 06 2890 4195
E-mail: natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl
Website: www.zeeland.nl/natuurpakket

• Colofon:
Uitgave: Provincie Zeeland (september 2006)
Eindredactie: afdeling Communicatie
Grafische verzorging: afdeling I & D, provincie Zeeland
Fotografie: Lex de Meester, J.P. Geertman (Companion)
Digitale verzorging: afdeling I&D, Provincie Zeeland

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