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Opvolger gedeputeerde Thijs Kramer:
Wouter van Zandbrink

Op 1 augustus kwam gedeputeerde Thijs Kramer, bestuur-
lijk verantwoordelijk voor project Natuurpakket
Westerschelde, tijdens zijn vakantie door een verkeerson-
geval om het leven.

Wouter van Zandbrink, voorheen directeur Zuid van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zal
Kramer opvolgen. Hij is in de Statenvergadering van 29
september benoemd. 

Commissie Maljers onderzoekt alternatieven 

De provincie Zeeland heeft tot nu toe zes alternatieven ontvangen, in het
kader van project Natuurpakket Westerschelde. Om de ideeën te beoordelen
is een commissie van onafhankelijke deskundigen ingesteld. Zij zullen toetsen
of de ideeën passen binnen de doelstellingen van het project.

Voorzitter van de commissie is de heer prof. drs. F.A. Maljers. De commissie bestaat
verder uit de heer prof. dr. W.J. Wolff (ecoloog), de heer prof. dr. ir. H.J. de Vriend
(geomorfoloog), de heer A. Verbree (ervaringsdeskundige bestuurlijke verhoudingen en
processen in Zeeland) en mevrouw mr. drs. M.C. de Smidt (jurist). 

Taakomschrijving commissie 
De commissie Maljers zal Gedeputeerde Staten adviseren, door een beoordeling te
geven over de kansrijkheid van aangereikte alternatieven, ten behoeve van de milieuef-
fectrapportage (MER) -procedure. Ook zal de commissie actief nagaan of er nog ande-
re alternatieven leven, en deze eveneens beoordelen. 

Aanpak en tijdpad 
De commissie neemt contact op met de indieners van de alternatieven. Zo zullen de
indieners de mogelijkheid krijgen hun ideeën aan de commissie mondeling toe te lichten. 
Het tijdpad van dit proces blijft gekoppeld aan het tijdpad dat voor de MER vaststaat.
Eind november maakt de commissie haar bevindingen bekend.

Indienen alternatieven
Degenen die een nieuw alternatief willen indienen bij de commissie Maljers, kunnen
gebruik maken van het volgende postadres: Provincie Zeeland, Secretariaat Commissie
Maljers, t.a.v. de heer ing. A. de Lange, postbus 165, 4330 AD Middelburg.

Algemeen Overleg Tweede Kamer over Natuurpakket

Op 21 september j.l. is het Natuurpakket Westerschelde in de Tweede Kamer besproken.
Minister Veerman heeft zijn eerdere toezegging om naar de Kamer terug te komen als
vrijwillige grondverwerving niet lukt opnieuw bevestigd. Daarnaast heeft hij de toezeg-
ging gedaan om in afwachting van de resultaten van de commissie Maljers de actieve
grondaankoop stop te zetten. 
Minister Veerman heeft hierbij aangegeven de verwachtingen niet te hoog te stellen. De
aanleg van 600 ha getijdennatuur is vastgelegd in een verdrag met Vlaanderen en daar
komt Nederland niet onderuit.

   



Richtlijnen Milieueffectrapportage
Hedwige- en Prosperpolder vastgesteld

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) heeft op 31 augustus de richtlijnen vastgesteld
voor de milieueffectrapportage Hedwige- en Prosperpol-
der. De richtlijnen zijn aangeboden aan de provincie
Zeeland. De richtlijnen zullen door de desbetreffende
diensten in Vlaanderen worden aangeboden aan de
initiatiefnemer aan Vlaamse zijde, de Waterwegen en
Zeekanaal NV. 

De richtlijnen vormen, samen met de Startnotitie, het vertrek-
punt voor het opstellen van de uiteindelijke milieueffectrappor-
tage (MER). In de richtlijnen geeft LNV aan dat in de MER vol-
doende aandacht besteed moet worden aan onder andere de
volgende punten:
•- In de uiteindelijke MER worden de effecten in het plangebied

voor mens en omgeving in kaart gebracht. 
• De onderbouwing waarom land teruggeven aan water in de

Hedwige- en Prosperpolder dé oplossing is voor natuurbe-
houd en –herstel in het Westerscheldegebied. 

• Wanneer niet overtuigend kan worden onderbouwd waarom
andere maatregelen geen kansrijke oplossing bieden, dan
dient een dergelijke oplossing te worden uitgewerkt in de
MER. 

• Tussen Saeftinghe en het natuurontwikkelingsgebied ligt een
leidingendijk. In de MER zal moeten worden besproken
waarom het afgraven van de leidingendijk niet tot de moge-
lijkheden behoort. 

Eind 2006 zal de MER Hedwige- en Prosperpolder gereed zijn
en ter inzage worden gelegd gelijktijdig met het ontwerp-rijks-
projectenbesluit.

Inspraakreacties en antwoordnota
De Startnotitie MER Hedwige- en Prosperpolder lag van 1 juni
tot en met 12 juli j.l. ter inzage. In de Startnotitie staat wat er
in het MER-onderzoek onderzocht moet worden en hoe en wat
de voorgenomen activiteiten zijn. In totaal zijn er 50 inspraak-
reacties ontvangen.
In een antwoordnota geeft LNV aan hoe met de inspraakreac-
ties wordt omgegaan. Deze nota wordt begin oktober toege-

zonden aan alle insprekers en ligt dan ook ter inzage bij onder
andere de gemeentehuizen van Hulst en Beveren en het infor-
matiecentrum van de provincie Zeeland te Middelburg. De
richtlijnen en de antwoordnota zijn dan ook te vinden zijn op
www.zeeland.nl/natuurpakket en www.mervlaanderen.be 

Inspraak Startnotitie MER Middengebied
start later

Volgens de oorspronkelijke planning zou de Startnotitie Milieu
Effect Rapportage Middengebied vanaf begin oktober 2006 ter
inzage liggen. Het openbaar maken van deze startnotitie is uit-
gesteld, in afwachting van de uitspraken van de commissie
Maljers voor de ingediende alternatieven.

Indien de Commissie Maljers tot een positief oordeel komt
over een alternatief, kunnen Gedeputeerde Staten het advies
van de Commissie Maljers overnemen en als initiatiefnemer
besluiten om een extra alternatief op te nemen in de startnoti-
tie MER.

Meer informatie over de Startnotitie MER Middengebied en de
inspraakmogelijkheden hierop, volgt in de nieuwsbrief van okto-
ber.

Agenda

• OKTOBER 2006
Publicatie Antwoordnota Startnotitie Hedwige- en
Prosperpolder en richtlijnen MER Hedwige- en Prosperpolder 

• EIND 2006
Start inspraak Startnotitie MER Middengebied 
Start inspraak Startnotitie MER over Het Zwin
MER onderzoek Hedwige- en Prosperpolder gereed, ter inza-
gelegging MER Hedwige- en Prosperpolder 
Ter inzagelegging Rijksprojectbesluit (projectmodule) over
Hedwige- en Prosperpolder

• VOORJAAR 2007
MER onderzoek Het Zwin gereed

• ZOMER 2007
MER onderzoek Middengebied gereed

• NAJAAR 2007
Rijksprojectbesluit over Hedwige- en Prosperpolder

• BEGIN 2008
Rijksprojectbesluit over Het Zwin

• ZOMER 2008
Rijksprojectbesluit over Middengebied

• Meer informatie:
U heeft wellicht vragen of behoefte aan meer informatie naar aanleiding
van deze nieuwsbrief. Neemt u dan contact op met Provincie Zeeland,
Projectbureau Natuurpakket Westerschelde. 
Postbus 165, 4330 AD Middelburg 
Bezoekadres: Waterschapskantoor, Kanaalweg 1
t: (0118) 62 17 51
m: (06) 28 90 41 95 (ma/vr tijdens kanooruren)
e: natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl
Of kijk op onze website: www.zeeland.nl/natuurpakket

• Colofon:
Uitgave: Provincie Zeeland (september 2006)
Eindredactie: afdeling Communicatie
Grafische verzorging: afdeling I & D, provincie Zeeland
Fotografie: Mechteld Jansen en Your Captain Luchtfotografie

• Abonnement nieuwsbrief:
Het abonnement op deze nieuwsbrief is gratis. Wilt u de nieuwsbrief niet
meer ontvangen? Neemt u dan contact op met het Projectbureau.

• luchtfoto: land van saeftinghe


