Aan de voorzitter van het CDA
iVIevr. R. Peetoom
Postbus 30453
2500 GL Den Haag

Betreft: Verkiezingsprogramma 2012

Geachte mevrouw Peetoom,
In aanloop naar de verkiezingen van 12 September 2012 vragen de Stichting Red Onze
Polders, de Stichting de Levende Delta en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
(ZLTO) uw aandacht voor een belangrijk Zeeuws verkiezingspunt. Dit teneinde een
doorvertaling naar uw nieuwe verkiezingsprogramma mogelijk te maken.
Wij zijn van mening dat herhaling van de lang slepende discussies rondom ontpoldering voor
natuur in Zeeland rondom de Westerschelde moet worden voorkomen in de toekomst. De
omvang en de onduidelijkheid van deze discussies komt grotendeels voort uit de wijze
waarop de Nederlandse overheid zelf invulling heeft gegeven aan het Natura 2000 beleid.
Hierbij is de staat van instandhouding leidend. Die staat van instandhouding zou heel slecht
zijn waardoor ambtelijk en politiek ontpoldering steeds weer op de agenda komt te staan.
Nederland heeft zelf deze staat van instandhouding aangemeld bij de Europese Commissie.
Deze aanmelding is in verschillende fases gebeurt; 1995 en 2000 Vogelrichtlijn en in 2003
Habitatrichtlijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat de staat van instandhouding in de Westerschelde de afgelopen
jaren alleen maar is verbeterd. Enerzijds door de verbeterde werkwijze waarmee de vaargeul
wordt onderhouden; het zogenaamde "slim baggeren en storten" en anderzijds door de
verbetering van de waterkwaliteit die zich gestaag voortzet. Hiermee wordt zowel het
meergeulensysteem (morfologische kenmerk) als de ecologische waarden (aantallen en
soortenrijkdom) van het systeem in de Westerschelde versterkt. Ook het rapport van
Deltares d.d. 2011 "Natuurherstel in de Westerschelde: de mogelijkheden nader verkend"
geeft aan dat door middel van buitendijkse maatregelen het proces van achteruitgang in de
Westerschelde is gestopt en dat de genoemde maatregelen en feiten daarvan een bewijs
vormen.

De mogelijkheden voor buitendijks natuurherstel die in het rapport van Deltares worden
genoemd worden eveneens belemmerd door de aanmelding in het kadervan Natura 2000.
Voor alle habitattypen dus ook de meest voorkomende typen is als doel opgenomen behoud
en of uitbreiding van oppervlakte. De omvorming van een oppervlakte van een habitattype
dat ruimschoots aanwezig is naar een schaarser habitattype wordt hierdoor onmogelijk
gemaakt. Om de buitendijkse oplossingen mogelijk te maken is het van belang om de
Westerschelde als een ecotoop te zien en hiervan een doorvertaling te maken in de
aanwijzing voor Natura 2000.
De Zeeuwse bevolking ziet en ervaart dat de Westerschelde de laatste 20 jaar aanzienlijk
qua habitat en soortenrijkdom Is verbeterd. Mede hierdoor Is het draagvlak voor ontpoldering
in de Zeeuwse samenleving niet aanwezig, Het Is dus ons Inzlens nu hetjuiste tijdstip om het
Natura 2000 beleid in de Westerschelde te herzien. Dit onder het motto: "Beter ten halve
gekeerd dan ten hele gedwaald". Wij pleiten ervoor dat u in uw verkiezingsprogramma
hien/an een punt maakt en wij geven hiervoor een voorzet.
"Het is van belang om duidelijkheid te geven aan de Zeeuwse bevolking over de
Westerschelde en in het bijzonder de visle op natuurherstel In het kader van Natura 2000 na
de uitvoering van het Westerschelde verdrag.
De aanwijzing van de staat van instandhouding dient te worden geactualiseerd en de nieuwe
positieve effecten van het aangepaste vaargeul onderhoud en de verbeterde waterkwaliteit
dienen hierin te worden opgenomen. Het uitvoeren van kwaliteitsverbetering aan de
buitendijkse natuurgebieden dient te worden ondersteund door nieuw beleid. Dit nieuwe
beleid betreft een herijking van de habitattypen in de aanwijzing Natura 2000."
Graag vernemen wij uw reactie op ons voorstel en uiteraard zijn we bereid onze brief aan u
toe te lichten.
Hoogachtend,

Magda de Feijter-Dekker
Secretaris Stichting Red onze Polders
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Voorzitter Stichting de Levende Delta

Peter de Koeijer
Voorzitter ZLTO Zeeland

