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Geachte heer Bleker, 

Op 10 april 2012 heeft u ons gemformeerd over het voorgenomen kabinetsbesluit inzake net natuurherstel 
Westerschelde. Het is u bekend hoe wij als college staan tegenover ontpoldering in Zeeland. Het compromis 
dat u heeft bereikt met de EC bestaat uit 295 hectare ontpoldering. De uitkomst van het onderhandelingstra-
ject is derhalve voor ons een teleurstelling. Na een periode van zeven jaar is het echter zaak om de discus-
sie tot een einde te brengen. 

Wij hebben u gewezen op de obstakels in de realisatie van het nu voorliggende alternatief. Voor de Appel-
zak is het zaak een acceptabele verplaatsingslocatie te vinden voor de golf- en schietvereniging. Voor het 
inbrengen van de gronden in de Schorer- en Welzingepolder heeft Zeeland Seaports de garantie nodig voor 
de realisatie van de Westerschelde Container Terminal. Bij de gemeente Vlissingen en de dorpsraad 
Ritthem leven er vragen omtrent het natuurbeeld van de Welzinge; een oudlandgebied met cultuurhistori-
sche waarden dat niet tot het stromingsgebied van de Westerschelde heeft behoord. 

Naar aanleiding van ons overleg op 10 april 2012 en uw brief aan de Tweede Kamer d.d. 13 april 2012 
vragen wij uw specifieke aandacht voor de financiele consequenties. 

Met het oog op de aanbesteding van de verbreding van de Sloe- en Tractaatweg (N62) hebben wij in de 
bestuurlijke overleggen met u aangedrongen op het concreet maken van de financiele toezegging aan dit 
project. In ons overleg van 8 december 2011 heeft u aangegeven het bedrag met een ster in de begroting te 
zullen opnemen. Wij moeten constateren dat u het bedrag van 20 miljoen euro niet heeft opgenomen in de 
begroting en het dekkingsplan van het alternatief. Nu het kabinetsbesluit is genomen, vertrouwen wij erop 
dat u op korte termijn de toezegging van 20 miljoen euro voor de Sloe- en Tractaatweg richting ons zal effec-
tueren. 

In de tweede plaats willen wij aandacht vestigen op herbestemming van de middelen. In uw brief aan de 
Tweede Kamer geeft u aan dat de 190 miljoen euro deels gedekt wordt uit de herbestemming van de midde
len voor de ontpoldering van de Hedwigepolder en hierbij geeft u aan dat dit gebaseerd is op een geactuali-
seerde kostenraming. Vanuit onze rol bij de realisatie van de projecten in het Middengebied en het Zwin, 
hechten wij aan zekerheid over de beschikbare middelen voor deze projecten. Aangezien de gegevens op 
uw ministerie bekend zijn vertrouwen wij erop dat er geen discrepantie is tussen onze geactualiseerde 
raming en de door u gedachte dekking van het alternatief en de projecten uit het Middengebied en het Zwin. 



Naast de herbestemming van de beschikbare middelen voor de ontpoldering van de Hedwigepolder, geeft u 
in de brief aan de Tweede Kamer aan dat het bedrag daarnaast deels gedekt wordt door de verkoop van 
een deel van de grond die BBL in bezit heeft als vrije ruilgrond in Zeeland. Omdat u spreekt over vrije BBL-
grond in Zeeland heeft de CdK Mevrouw Peijs op 16 april 2012 contact met u opgenomen en u geattendeerd 
op de bilaterale afspraken en verplichtingen die wij als Zeeland met uw ministerie en uw beleidsvoorgangers 
zijn aangegaan over de inzet van rijksgrond. 
Dit betreft de bilaterale afspraken met Zeeland over het beschikbaar stellen van ILG-oud grond voor Bos- en 
Landschap (zijnde 237 ha) en de afspraak over de "370 ha" (herbevestigd in de brief van Minister Verburg 
d.d. 9 december 2009). Daarnaast is er bij de uitvoeringsafspraken van het Deelakkoord Natuur vastgelegd 
dat de ILG-oud hectares die op locatie binnen de herijkte EHS liggen, doorgeleverd zullen worden als 
onderdeel van de 14.000 ha die voor het Deelakkoord Natuur beschikbaar zijn gesteld. 
Dit betekent dat de vrije ruilgrond in Zeeland beperkt is. 
U heeft richting CdK Mevrouw Peijs onze zorg weggenomen door aan te geven dat het alternatief uit de 
landelijke verkooptaakstelling zal worden gedekt. Wij waarderen uw duidelijkheid op dit punt en concluderen 
dat u de bovenstaande bilaterale afspraken en verplichtingen inzake de inzet van ILG-oud gronden gestand 
doet. 

Met name voor wat betreft de Welzinge- en Schorerpolder willen wij uw aandacht vestigen op mogelijkheden 
voor medegebruik van het natuurgebied. Als Provincie zijn wij voorstander van medegebruik van natuurge-
bieden. Medegebruik kan van invloed zijn op het natuurbeeld en de inrichting van de natuurgebieden. Wij 
pleiten ervoor de kansen voor synergie met andere functies in het oog te houden bij de verdere uitwerking 
van de plannen en het overleg met betrokkenen hierover aan te gaan. 

Voorts maken wij u er op attent dat de locatie van de Westerschelde Container Terminal niet juist op de 
kaart, behorend bij het kabinetsbesluit, is weergegeven. 

Tot slot, in de pers is er discussie ontstaan over de toekomstige opgave om 3000 hectare te ontpolderen. 
Voor ons als college is het geen discussie; de ontpoldering van de 295 hectare is het sluitstuk in een jaren-
lange discussie. Het natuurherstel van de Westerschelde zal in de toekomst met andere maatregelen en 
middelen moeten worden gerealiseerd. Wij zijn blij met de door u uitgesproken steun op dit punt, waarbij u 
heeft aangegeven toekomstige ontpoldering in het kader van het beheerplan onbestaanbaar te vinden. 

Hoogachtend, 

gedeputeijrote staten van Zeeland, 

.voorzitter *, L 

.secretaris 

Behoort bij brief d.d. 18 april 2012 met ons kenmerk: 12007286 
van de afdeling Gebiedsontwikkeling 


