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Korte terugblik...
Waarom gaan we aan de slag met het 
Natuurpakket?
De provincie Zeeland staat voor de opgave om minimaal 600 hectare nieuwe
estuariene natuur (natuur onder invloed van het getij) te realiseren. Geen
gemakkelijke opgave. Het betekent namelijk dat de provincie moet beslissen
welke gebieden voor natuurontwikkeling worden teruggegeven aan de zee.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het project ‘Natuurpakket Westerschelde’
volop in de belangstelling staat. Maar waarom zit Zeeland eigenlijk vast aan
het Natuurpakket? En waarom heeft de provincie ‘ja’ gezegd tegen de regierol
en dus ook tegen de uitvoering van dit project? In deze flyer zijn de belang-
rijkste achtergronden van het Natuurpakket samengevat.

Waarom is het Natuurpakket noodzakelijk?
Het Nederlandse kabinet heeft in 2005 bepaald dat er minimaal 600 hectare nieuwe
estuariene natuur in het Westerscheldegebied gerealiseerd moet worden. Dit
Natuurpakket is nodig om te kunnen voldoen aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
Vrijwel het gehele Westerscheldegebied is als Europees natuurgebied aangewezen. De
natuur staat hier echter zó onder druk, dat behoud van de huidige situatie onvoldoende
is. Nederland moet de natuurwaarden van het Westerscheldegebied herstellen. Dit kan
alleen door ruimte te geven aan de rivier en op die manier nieuwe estuariene natuur te
realiseren.

Waarom heeft de provincie de regierol op zich genomen?
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, maken we een link met een ander groot
project: de verdieping van de Westerschelde. In maart 2005 heeft het kabinet inge-
stemd met de verdieping van de Westerschelde, dit ondanks tegenstand van de provin-
cie Zeeland. Vanuit de gedachte ‘als het dan tóch moet, dan halen we eruit wat erin zit’
hebben Zeeuwse overheden en belangenorganisaties een wensenpakket neergelegd in
Den Haag: een betere ontsluiting van de Zeeuwse havens, meer veiligheid op en rond-
om de Westerschelde en voldoende budget om aan de natuurverplichtingen vanwege
de Vogel- en Habitatrichtlijn te kunnen voldoen. Het Rijk heeft in grote lijnen gehoor
gegeven aan de wensen vanuit Zeeland en 300 miljoen euro toegezegd: 100 miljoen
voor nieuwe infrastructuur en 200 miljoen voor nieuwe estuariene natuur. Bovendien
heeft het Rijk de provincie gevraagd om de regie te nemen bij het uitvoeren van het
Natuurpakket. Na een zorgvuldige afweging van alle voor- en nadelen heeft de provincie
in oktober 2005 ‘ja’ gezegd tegen de regierol. 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. Belangrijk is verder dat de provincie
heeft besloten dat de uitgangspositie bij de grondverwerving vrijwilligheid is.

Wat maakt de uitvoering van het Natuurpakket zo moeilijk?
De provincie beseft heel goed dat zij niet de makkelijkste weg heeft gekozen. Er moe-
ten lastige keuzes gemaakt worden. Eén van de moeilijkste daarvan is het aanwijzen
van gebieden waar nieuwe estuariene natuur moet komen. Het teruggeven van land
aan zee ligt gevoelig in Zeeland. Het roept herinneringen op aan de Watersnoodramp.
Bovendien heeft het grote consequenties voor diegenen die hun land afstaan. De pro-
vincie doet er dan ook alles aan om de juiste keuzen te maken. Dit betekent: veelvuldig
en open communiceren met alle betrokken partijen en optimaal gebruik maken van
interne en externe expertise. Daarnaast wordt een deel van het geld voor het
Natuurpakket gebruikt om diegenen die grond afstaan (m.n. agrariërs) financieel tege-
moet te komen en om landbouw te stimuleren.



Hieronder een globale planning van de verdere procedure.
Aug/sept 2006 Startnotitie gereed, hierop is inspraak

mogelijk via een inspraakronde
Eind 2007 Uitkomsten MER-onderzoek bekend + 

inspraakronde
Begin 2008 Bepalen voorkeursvariant
Medio 2008 Rijksprojectbesluit + inspraakronde

Tegen het rijksprojectbesluit kan eenieder beroep aantekenen.
Naar verwachting zal het uitvoeringsbesluit vallen in de periode
tussen medio 2008 en medio 2009.

Voor meer informatie over het project Natuurpakket
Westerschelde:
Tel. (0118) 63 19 62
E-mail: natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl
www.zeeland.nl/natuurpakket
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