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Natuurpakket Westerschelde

Nieuwsbrief, februari 2008

Provincie Zeeland

Natuurherstel in de Westerschelde

Op zoek naar alternatieven
Gedeputeerde Frans Hamelink, met het Natuur
pakket onder zijn hoede, over de ontw ikkelin
gen binnen dit project en w at we in 2008 kunnen 
verwachten.

Frans: "2007 stond in het teken van het zoeken 
naar a lte rnatieven voor na tuurhers te l langs de 
W esterschelde, de he rijk ing  van de reg ie ro l van 
de Provincie Zeeland voo rw a t be tre ft het N a tuu r
pakket en de behandeling van de Scheldever- 
dragen in de Tweede Kamer. Deze ontw ikke lingen 
en gebeurten issen hebben a llem aal invloed ge
had op de voortgang en Ínhoud van pro ject 
N a tuu rpakke t W estersche lde (NPW). In deze 
n ieuw sbrie f w ord t dit op een rij gezet: wat waren 
de be langrijks te  ontw ikke lingen, wat is de hu id i
ge stand van zaken en wat zijn de volgende stap
pen.

Dit ja a r gaan LNV en de Provincie Zeeland verder 
m et herste l van de estuariene na tuu r in de Wes- 
terschelde. Deze na tuur is in z'n soort en schaal 
un iek in Europa. Zo verkennen we in het M idden
gebied, samen m et lokale overheden en be trok
ken organisaties, de m ogelijkheden voor het rea
liseren van estuariene natuur. Ook onderzoekt de 
com m iss ie  N ijpe ls  m om e n tee l of voo r het 
Nederlandse deel van de H edw igepolder een 
geschikt a lte rna tie f te vinden is.

Bij de keuze w ord t gekeken naar de kw a lite it van 
de te rea liseren natuur, w ord t uitgegaan van v r ij
w illig e  grondverwerving, w ord t ook gekeken naar 
andere m aatregelen dan ontpolderen en is zo min 
m oge lijk  goede landbouwgrond in het geding. 
Ook w ord t gezocht naar m ogelijkheden voor in te 
gra le gebiedsontw ikkeling , zoals bijvoorbeeld in 
W aterdunen en P erkpolder. Op deze m an ie r

draag t n a tu u rh e rs te l bij to t ve rb e te ring  van 
na tuurlijkhe id , veiligheid en leefbaarheid van de 
W esterschelde regio."

Gedeputeerde Ham elink

w w w .ze e la n d .n l/n a tu u rp a kke t

http://www.zeeland.nl/natuurpakket


Natuurpakket Westerschelde

Alternatief onderzoekspakket Middengebied

In 2007 overlegde de Provincie Zeeland met maatschappelij
ke partijen, de m inister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit (LNV) en Provinciale Staten, over a lterna
tieve locaties voor natuurherstel langs de W esterschelde.

Het resu ltaa t is een a lte rna tie f onderzoekspakket, dat een op
lossing kan bieden voor de rea lisa tie  van na tuur die qua aard 
en omvang overeenkom t m et 295 hectare estuariene natuur. 
M ogelijk  geschikte locaties zijn: B raakm an-N oord, bu itendijks 
gebied bij Perkpolder, W aterdunen, ingrepen in Saeftinghe, 
veenbanken en geulen in de W esterschelde.

De aanpak, organisatie , planning en andere zaken rondom dit 
a lte rna tie f onderzoekspakket, zijn uiteengezet in een plan van 
aanpak 'Spoorboekje M iddengebied'. De voorste llen in het 
Spoorboekje zijn fe ite lijk  reg ionaal afgestem de en m ogelijk  
geachte a lte rnatieven voor on tpo ldering die invu lling geven

aan ca. 300 hectare estuariene natuur. Deze alternatieven 
worden nu verder door de Provincie u itgew erkt. De resultaten 
worden vervo lgens aangeboden aan de m in is te r van LNV en 
beschikbaar gesteld aan de com m issie N ijpels. In het a rtike l 
'Com m issie N ijpe ls ' leest u m eer over deze com m issie.
Medio 2008 zal be s tu u rlijk  vastgesteld worden of dit he rijk te  
pakket van m aatregelen en locaties voldoende tegem oet kom t 
aan de doe lste lling  van het NPW. Pas dan, en ais b lijk t dat op 
rijksniveau voldoende steun is voor de voorgeste lde com bina
tie van optim ale estuariene na tuur en gecontro leerde g e tij
dennatuur, volgt de fin itie f u its lu itse l over de ro l van de v ijf po l
ders in het M iddengebied (de Zuid-, van H attum -, Everinge-, 
H ellegat- en Eendragtpolder).

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

Grondverwerving
Het u itgangspunt van de Provincie bij het zoeken naar oplossingen b lijft v rijw illig he id  van grondverwerving. Bij de 
grondverwerving w ord t uitgegaan van het landbouw flankerend beleid zoals in het Convenant W esterschelde 
R ijk-Provincie beschreven is. De Provincie bouwt een voorraad ru ilg rond  op om in te zetten in de projecten. Dienst 
Landelijk  Gebied (DLG) zorgt voor de grondverwerving, zowel van landbouwgronden ais van pa rticu lie re  eigendom m en.
• In form atie  over landbouw flankerend beleid: Wilco Goudzwaard (DLG): 013-5950537 /  06-1 1013723
• In form atie  over grondverwerving: Bert de Groot (DLG): 01 13-237353 /  013-5950597 /  06-52401403

http://www.zeeland.nl/natuurpakket


Commissie Nijpels
In 2005 ondertekenden Nederland en V laanderen de 
Scheldeverdragen. Deze v ie r verdragen beogen een even
wicht tussen de natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijk
heid van de W esterschelde.

In decem ber 2007 debatteerde de Tweede Kam er over de 
Scheldeverdragen en het daarm ee verbonden voorste l voor 
na tuu rhe rs te l langs de W esterschelde. Op 18 decem ber s tem 
de zij in m et de ra tifice ring  -  de bekrachtig ing -  van deze v e r
dragen en dus m et het in rich ten van 600 hectare estuariene 
na tuur langs de W esterschelde. De verdragen worden nu te r 
beslu itvorm ing voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Ook nam de Tweede Kam er in decem ber een m otie aan, w a a r
in verzocht werd een onafhanke lijke com m issie in te s te llen 
om onderzoek te doen naar a lte rnatieven voor gedwongen 
na tuurhers te l. Een m eerderheid van de Tweede Kam er w il 
nam elijk , net ais de Provincie Zeeland, geen gedwongen ont- 
po ldering, m aar v r ijw illig e  grondverwerving.

De leden
De onafhanke lijke com m issie is nu ingesteld en zal opereren 
onder de naam van haar voo rz itte r de heer drs. E. N ijpels. 
Verder bestaat de com m issie uit v ie r leden: mevr. prof. dr. J. 
H u lscher en de heren J. Heijkoop, T. Verbree en prof. dr. C. 
Heip. H ierm ee heeft de com m issie zowel deskundigheid en

ervaring op het gebied van bes tuurlijke  vraagstukken ais ken
nis van het estuariene systeem van de W esterschelde.

Opdracht en rapportage
De com m issie onderzoekt of en, zo ja, w e lke  m ogelijkheden 
voor na tuu rhe rs te l e r zijn ais a lte rna tie f voor de ontpo ldering 
van het Nederlandse deel van de Hedwigepolder. Zij w a a r
deert deze alte rnatieven en brengt u ite r lijk  1 novem ber 2008 
haar advies uit aan de opdrachtgever: de m in is te r van LNV. 
M ogelijke a lte rnatieve gebieden moeten in of d irect grenzend 
aan de W esterschelde gevonden worden. Dit is onlangs door 
ju rid isch  deskundigen bevestigd. De com m issie betrekt ook 
de aan de Tweede Kam er aangeboden petities en de resu lta 
ten van de com m issie M aljers bij haar onderzoek.

Begeleiding en ondersteuning
Het m in is te rie  van LNV verzorgt a lle ondersteuning voor de 
uitvoering van de opdracht. De com m issie kan ook een beroep 
doen op de expertise bij de Landelijke W aterdienst van het 
m in is te rie  van Verkeer en W aterstaat. De Provincie Zeeland 
verleent technische en inhoude lijke m edew erking aan de 
com m issie.

De opdrachtom schrijv ing van com m issie N ijpels is 
b innenkort te vinden o p w w w .zeeland.n l/natuurpakket

De grensoverschrijdende projecten
De 600 ha. die ais 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 ais taak geschikte locaties te vinden voor dit 
deel.

Com m issie N ijpe ls heeft de opdracht om voor het N eder
landse deel van de Hedw igepolder geschikte a lternatieve 
locaties te vinden. Eind 2008 w ord t be s tuu rlijk  besloten of 
de resu lta ten van de com m issie  een geschikt a lte rna tie f b ie
den.

't Zwin
M om enteel is het onderzoek voor de m ilieue ffec ten rapporta 
ge (m.e.r.) in vo lle  gang. Met een m.e.r. w ord t onderzocht wat 
de effecten op het m ilieu  zijn van een om vangrijk  project.

De belangrijkste wijziging in het m.e.r.-onderzoek voor 't Zwin 
naar aanleiding van de Richtlijnen (juni 2007) is de verru im ing van 
drie naar v ijf alternatieven, met iedereen 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. »

http://www.zeeland.nl/natuurpakket


- ^  i ■ I i

M V ,  C i’í ! / .  • '  ■ . ¡ ¿ t T  I j f l f l

Januari 2008 is de Antwoordnota s ta rtn o titie /ke n 
nisgeving u itgebracht en verzonden. H ierin is per 
inspraakreactie  op de s ta rtno titie  aangegeven 
w at e r mee is gedaan, ten behoeve van het m .e.r.- 
onderzoek.

Het m .e .r-tra jec t zat naar verw achting m aart 
2008 een concep t-m .e .r opteveren, w aarin  de 
resutta ten van het onderzoek worden w eergege
ven en w aarin  een meest m itieuvriende tijk  a lte r- 
na tie f w ord t beschreven. Ten behoeve van de vo l- 
gende stap, het opstetten van het rijkspro jectbe - 
s tu it, zat een voorkeursvariant voor de on tw ikke- 
ting van het Zwin concreet worden uitgew erkt.
De ptanning is om het concep t-m .e.r.tege tijkertijd  
m et het c o n c e p t-r ijk s p ro je c te n b e s tu it in de 
inspraak te brengen.

Hedwige- en Prosperpolder
Op dit m om ent w ord t gewerkt aan het opstetten 
van de rapporten ten behoeve van de onderbou
w ing van het on tw e rp -rijksp ro je c tb es tu it. Het 
r ijkspro jec tbestu it is nodig, om de huid ige be
stem m ing van de grond te veranderen in de 
bestem m ing estuariene natuur.
De rapporten omvatten onder andere een m ilieu 
effectenrapportage, een dijkverfeggingsptan, een 
kosteneffectiviteitsanatyse en een inrichtingsplan.

Het on tw erp -rijksp ro je c tb es lu it w ord t niet in p ro
cedure gebracht voordat com m issie N ijpe ls haar 
opdracht heeft afgerond. Daarnaast heeft de 
m in is te r on langs in het S taa tsb lad bekend 
gem aakt dat de te r  inzage legging op zijn laatst in 
m aart 2009 zal plaatsvinden.

M eer informatie:
U heeft m isschien vragen 
of u w ilt m eer in fo rm atie  
naar aanleiding van de 
nieuwsbrief. Neem t u dan 
contact op met: Provincie 
Zeeland, Projectbureau 
Natuurpakket 
W esterschelde.

Postadres:
Postbus 165, 4330 AD 
M iddelburg

Abonnement nieuwsbrief:
Het abonnem ent op deze 
n ieuw sbrie f is gratis.
W ilt u de n ieuw sbrie f niet 
m eer ontvangen? Neemt 
u dan contact op m et het 
Projectbureau. Aan deze 
n ieuw sbrie f kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Bezoekadres:
W aterschapskantoor, 
Kanaalweg 1 
M iddelburg 
0118-62 17 51 
06 2890 4195

E-mail:
na tuurpakke tw estersche l-
deOzeeland.nl
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Zomer 2008
Afweging geschikt pakket 
M iddengebied

Najaar 2008
Rapport Com m issie N ijpels


