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Wilhelminadorp, 19 februari 2009
Aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat,
p/a Tweede Kamer der Staten Generaal
Den Haag.
Betreft: aanbieding van ruim 11.000 bezwaarkaarten tegen ontpoldering
Geachte voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat,
Op 21 oktober 2008 heeft de Commissie Nijpels haar rapport “Wennen aan de
Westerschelde” uitgebracht. Daarvan hebben wij als Stichting De Levende Delta, en met ons
de Zeeuwse Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) met teleurstelling kennisgenomen.
De bevindingen en de conclusie van de Commissie waren voor ons en de ZLTO aanleiding
voor een kritische en schriftelijk gemotiveerde reactie, die op 20 november in Nieuwspoort
aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie LNV is aangeboden.
Kern van deze reactie was dat de Commissie de verlaging van het Land van Saeftinghe als
volwaardig alternatief voor het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder, ten onrechte ter
zijde heeft geschoven.
Wij juichen het toe dat deze en andere gefundeerde kritische reacties op het rapport van de
Commissie Nijpels, voor de Tweede Kamer aanleiding zijn geweest om vandaag over dit
onderwerp een speciale Hoorzitting van de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat te
organiseren. Wij stellen het op prijs dat daarbij o.a. vertegenwoordigers van Stichting De
levende Delta en de ZLTO in de gelegenheid gesteld worden om hun visie daarop te uiten en
nader in te kunnen gaan op inhoudelijke vragen van leden van uw Commissie.
Het is volstrekt onbegrijpelijk dat:
-

zeker in tijden van mondiale voedselschaarste, goede en vruchtbare polders aan de zee
teruggeven zouden worden;
polders, die tot meer dan 2 meter boven NAP liggen en door deze hoogte een goede
bescherming bieden voor de zeespiegelrijzing, afgegraven zouden worden;
geaccepteerd zou worden dat door ontpoldering en de waterstijging, de verzilting in
omringende polders fors zou toenemen met verlies van nog meer vruchtbare grond als
gevolg;

-

daardoor afstand moet worden gedaan van belangrijke cultuurwaarden en specifiek
cultureel erfgoed (de Hertogin Hedwigepolder rust op historische grond. Namelijk op
die van de verdronken polders Leys, Doel en Casuweelsche Moer. Diep in de grond
zitten verdronken dorpen als Casuele en Stampaert).

Daarom hebben Stichting De Levende Delta en het Comité Red onze Polders in de afgelopen
weken, als spreekbuis van velen, nog enige duidelijke signalen afgegeven dat in Zeeland
maatschappelijk draagvlak voor ontpoldering absoluut ontbreekt.
De officiële overhandiging vandaag van ruim 11.000 kaarten van mensen die met de woorden
“Red onze polders……ontpolderen nooit! Verdedig de dijken, hou Zeeland boven
water” hun grote bezorgdheid tot uitdrukking willen brengen aan de premier, de vice
premiers en aan u allen als volksvertegenwoordigers, is het resultaat van een bliksemactie
van enkele weken en illustreert duidelijk het gevoelen van velen.
Wij vertrouwen er op dat u in uw verdere beraadslagingen en besluiten, aan de hierboven
genoemde aspecten en Zeeuwse gevoelens, de waarde zal geven die zij verdienen.
Wij wensen u daarbij veel wijsheid toe.
Hoogachtend,
Mede namens het Comité Red onze Polders, mevrouw M. de Feijter,
Stichting De Levende Delta,
J.J. Geleijnse, voorzitter
J.F.J. Franken, secretaris

