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Nieuwsbrief 
Natuurpakket Westerschelde

Indruk, ideeën en informatie

De afgelopen periode hebben de kran-
ten er bol van gestaan, was er menig
reportage te zien of te beluisteren op
TV en radio en ook aan uw keukentafel
is het onderwerp vast gepasseerd. De
ontwikkelingen langs de Westerschelde
houden u en mij bezig. Zo blijken er
alternatieve ideeën te zijn voor 
estuariene natuur. Ik heb al aangege-
ven dat we deze ideeën graag horen. 
We willen deskundigen namelijk vragen om naar deze ideeën te kijken. De
vele stapels onderzoek geven de indruk dat alles is onderzocht. Maar er is de
mogelijkheid om te kijken naar alternatieven. Dat is denk ik een belangrijk
kenmerk voor dit project. We willen graag samenwerken met de betrokkenen,
maatwerk leveren en gebruik maken van de beschikbare kennis en kunde. De
komende periode geven we daar op verschillende manieren invulling aan. 
Een van die manieren is deze maandelijkse nieuwsbrief: we willen u graag op
de hoogte houden van dit project en de laatste stand van zaken. In dit eerste
nummer van de nieuwsbrief wordt nog kort terug gekeken in de tijd, leest u
meer over Startnotitie Milieu Effect Rapportage van de Hedwigepolder en de
planning van het project. 

Thijs Kramer, gedeputeerde Provincie Zeeland

Een korte terugblik
De opgave om natuur in Zeeland te ontwikkelen vloeit voort uit het verdrag dat
Nederland en Vlaanderen hebben gesloten in december 2005. De basis van dit verdrag
is de Ontwikkelingsschets 2010. In de overeenkomst staan drie luiken centraal: de
natuurlijke waarde van de Schelde, de veiligheid van land en inwoners en de toeganke-
lijkheid van de havens. Vanuit de gedachte ‘als het dan tóch moet, dan halen we eruit
wat erin zit voor Zeeland’, hebben Zeeuwse overheden en belangenorganisaties hoog
ingezet en een fors wensenpakket neergelegd in Den Haag. Het Rijk heeft gehoor
gegeven aan deze wensen. Er is geld gekomen voor de verdubbeling van de Sloe- en
Tractaatweg en voor de realisatie van nieuwe estuariene natuur langs de
Westerschelde. Dit in combinatie met een flankerend beleid voor boeren. Dat flanke-
rend beleid bestaat uit een pakket maatregelen voor de betrokkene zelf en een land-
bouwfonds om de landbouw in Zeeland te stimuleren. Naast het landbouwflankerend
beleid werkt de Provincie samen met gemeentes om rondom die locaties waar natuur-
projecten worden uitgevoerd, regionale ontwikkelingsplannen te maken.

Regierol Provincie
Het Rijk heeft de Provincie Zeeland gevraagd om 600 hectare natuur aan te leggen. Dit
is nodig om de natuurwaarde van de Westerschelde te versterken. Na een zorgvuldige
afweging van alle voor- en nadelen hebben Provinciale Staten in oktober 2005 ‘ja’
gezegd tegen deze regierol. Na een debat in de Kamer volgde in januari van dit jaar de
overeenkomst tussen het Rijk en de Provincie. De Provincie is namelijk van mening dat
zij samen met Zeeuwse gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties béter uitvoering
kan geven aan het Natuurpakket dan het Rijk.

    



Deelprojecten
De Provincie staat nu voor de opgave om 600 hectare estua-
riene natuur te ontwikkelen.Twee (grensoverschrijdende) gebie-
den zijn door het Rijk al aangewezen: het Zwin en de Hedwige-
en Prosperpolder (in totaal 305 hectare). In het middengebied,
de zone tussen Vlissingen en Hansweert, wordt de resterende
circa 295 hectare gerealiseerd. Er zijn vijf gebieden geselec-
teerd die de komende periode worden onderzocht op geschikt-
heid. Hieronder staat een korte omschrijving van het deelpro-
ject Hedwige- en Prosperpolder. 

Startnotitie Milieu Effect Rapportage
Hertogin Hedwige- en Proserpolder
De Hertogin Hedwige- en de Prosperpolder liggen op Vlaams
en Nederlands grondgebied en grenzen aan het natuurgebied
‘Het Verdronken Land van Saeftinghe’. Na uitvoering van dit
project zal er een aaneengesloten natuurgebied ontstaan van
schorren en slikken (estuariene natuur). De aanleg van estua-
riene natuur kan op verschillende manieren. Voor een besluit
hierover door de Nederlandse en Vlaamse overheid, moet er
volgens de wet inzicht zijn in de effecten voor mens en milieu.
Door middel van een milieueffectrapportage (MER) worden de
belangrijkste milieueffecten in beeld gebracht. Een eerste stap
in de procedure van de MER is het opstellen van een
Startnotitie. In een Startnotitie staat ‘wat’ wordt onderzocht in
de MER en ‘hoe’ dit zal gebeuren. Het is eigenlijk de eerste
stap voor het echte onderzoek. 

Twee alternatieven
De Startnotitie is gereed en ligt inmiddels ter inzage op ver-
schillende plaatsen in de provincie, onder andere op het
Provinciehuis en de Zeeuwse Bibliotheek. In grote lijnen zijn er
twee alternatieven opgenomen in de Startnotitie. De nieuwe
natuur zou kunnen worden gerealiseerd door het terugleggen
van de Scheldedijk, de Sieperdadijk en de Hedwigedijk. Dit is
het eerste alternatief dat onderzocht wordt. Het tweede alter-
natief houdt in dat er bressen in de dijk worden gemaakt. Voor
beide scenario’s geldt dat de werkzaamheden niet zullen wor-
den uitgevoerd, voordat er een nieuwe veilige zeewerende dijk
is aangelegd.

Planning
U kunt in deze periode uw mening geven over het onderzoek
dat wordt voorgesteld in de Startnotitie. De reacties worden
door de Nederlandse en Vlaamse overheid behandeld, waarna
de notitie en het onderzoek eventueel worden aangepast. Daar
wordt de eigenlijke MER uitgevoerd. De planning is dat dit
onderzoek een aantal maanden in beslag zal nemen. 
In het najaar gaan de gemeente Hulst en de Provincie werken
aan een regionaal ontwikkelingsplan. Dit is een plan waarbij de

nieuwe natuur een goede plek krijgt in de omgeving en waar
ruimte moet komen voor wonen, werken en recreëren. In deze
nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte. 

Planning en procedures
De Provincie heeft de verantwoordelijkheid om een aantal ver-
plichte procedures te doorlopen. Deze procedures moeten bin-
nen bepaalde termijnen zijn doorlopen. Dat is overeengekomen
in het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. In deze vaste
rubriek ziet u in een oogopslag de belangrijkste data voor de
komende twee jaar. 

Agenda
JUNI/JULI 2006
• 1 juni tot en met 12 juli Inspraakperiode Startnotitie MER Hedwige- en

Prosperpolder
• 3 juli Hoorzitting Startnotitie MER Hedwige- en Prosperpolder
SEPTEMBER/OKTOBER 2006
• Start MER onderzoek Hedwige- en Prosperpolder
• Start inspraak Startnotitie MER over het Middengebied
• Start inspraak Startnotitie MER over Het Zwin 
VOORJAAR 2007
• MER onderzoek Hedwige- en Prosperpolder gereed
• MER onderzoek Het Zwin gereed
ZOMER 2007
• MER onderzoek Middengebied gereed
EIND 2007/BEGIN 2008
• Rijksbesluit over Hedwige- en Prosperpolder, Het Zwin en Middengebied

Volgende Nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief leest u meer over het landbouwflan-
kerend beleid, alternatieve ideeën die zijn ingediend en andere
actuele zaken. 

•• 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 
t: (0118) 63 19 90 
e: natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl
Of kijk op onze website: www.zeeland.nl/natuurpakket

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

•• Colofon:
Uitgave: Provincie Zeeland (juni 2006)
Eindredactie: afdeling Communicatie
Grafische verzorging: afdeling I&D, Provincie Zeeland
Fotografie: Mechteld Jansen
Kaart: ProSes 2010


