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BERICHT

Wilhelminadorp, 20 mei 2012

Stichting De Levende Delta heeft kennisgenomen van het alternatieve voorstel van
het Kabinet voor natuurherstel voor de Westerschelde, in de volksmond het plan
Bleker-2 genoemd.
In dit plan dat de (nu demissionaire) Staatssecretaris bij brief van 13 april 2012 aan
de Tweede Kamer heeft voorgelegd staat dat:
- toch 1/3 van de Hertogin Hedwigepolder onder water zal worden gezet;
- de ontpoldering van de Schorer- en Welzingepolder bij Ritthem uit het plan
Bleker-1 gehandhaafd blijft.;
- de Appelzak bij Rilland in de gemeente Reimerswaal aan het
ontpoldering lijstje wordt toegevoegd.
In de Tweede Kamer werd op 19 april en 16 mei 2012 debat gevoerd zonder
definitieve besluitvorming. Er werden een aantal moties ingediend, waar stemming
over plaats vindt op dinsdag 22 mei 2012.
Visie Stichting De Levende Delta
Stichting De Levende Delta is principieel tegenstander van het prijsgeven aan de zee
van agrarische (cultuur)grond en wijst gedwongen ontpoldering sterk af.
Helaas zien wij ook het plan Bleker-2 in deze context als een gedrocht. Het plan
vinden wij onverteerbaar, vanwege de ontpoldering op nog meer locaties en het
volledig buiten beschouwing laten van de ontwikkeling van buitendijks
laagdynamisch slib/-schor.
Wij hebben echter grote waardering voor de inspanningen en activiteiten van
Staatssecretaris Bleker die er op gericht waren om (in het verlengde van het Regeeren Gedoogakkoord) er alles aan te doen om de ontpoldering van de Hedwigepolder
te voorkomen.
Wij namen tevens kennis van diens recent gedane uitspraken dat de politieke
realiteit m.b.t. het Westerscheldedossier, zowel nationaal als internationaal gezien,
geen langer tanen in de besluitvorming meer toe zou laten, op straffe van ernstige(r)
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onomkeerbare gevolgen.
Zorgvuldig gewogen en gecommuniceerde voornemens zijn daarbij vereist.
Het door de Staatssecretaris gepresenteerde alternatieve plan roept overigens wel de
nodige vragen en opmerkingen op die om nadere beantwoording en overleg vragen.
Voorbeelden daarvan zijn onder meer:
- de onduidelijkheid over de waaromvraag van de verschillen tussen
de plannen Bleker-1 en Bleker-2 (De belangrijkste kenmerken van het plan
Bleker-1 waren: het niet ontpolderen van de Hedwigepolder, de
ontwikkeling van buitendijks van laagdynamisch slib en de ontpoldering van
de Schorer- en Welzingepolder);
- de vraag of, en zo ja in hoeverre er nog invloed uitgeoefend kan worden op de
daadwerkelijke invulling van de verschillende planonderdelen, bijv. in
mitigerende zin;
- of het besluit al dan niet wordt genomen binnen de context van een absolute
politieke en juridische zekerheid dat er in de toekomst niet opnieuw discussies
over ontpoldering in relatie met de Westerschelde gevoerd hoeven te gaan
worden, en zo niet, wat de plannen en stappen zijn om deze zekerheden op
welke termijn wel te kunnen geven;
- of onderkend wordt dat de omvang en de onduidelijkheid rond dit dossier
grotendeels voortkomt uit de wijze waarop de Nederlandse overheid zelf
invulling heeft gegeven aan het Natura 2000 beleid en zo ja, welke stappen er
worden voorgenomen om zo snel mogelijk tot een herbezinning en herijking
van dat beleid te komen.
Belangrijk
Om meerdere redenen dringt Stichting De Levende Delta er op aan om haast te
maken met de afronding van de besluitvorming en het sluiten van de discussie rond
dit dossier. Wij vragen de Staatssecretaris en zijn vertegenwoordigers met klem dat
de belanghebbende personen en organisaties tijdig en serieus bij de definitieve
besluiten over de verschillende planonderdelen betrokken worden.
Gelet op het vorenstaande verleent de Stichting De Levende Delta steun aan
motie 78 van Lodders (VVD), Koppejan (CDA) en Dijkgraaf (SGP).
Contact opnemen met Stichting De Levende Delta is mogelijk via Jaap Geleijnse,
voorzitter (mobiel : 06.20443184) of via ons mailadres info@delevendedelta.nl
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