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NIEUWSBRIEF januari 2018
U hebt al enige tijd geen Nieuwsbrief ontvangen, maar dat betekend zeker niet dat we stil
hebben gezeten! In deze editie willen wij kort terugblikken op 2017 en u graag
informeren over enkele onderwerpen die onze bijzondere aandacht hebben (gehad).
Met de organisatie van een (openbare) donateurbijeenkomst met als titel
"AANDACHTSPUNTEN VOOR HET WATERBELEID" op 28 februari werd IN 2017 een
stevige start gemaakt, die behoorlijk wat aandacht, ook in de media, heeft gekregen.
Ir. F(rank) Spaargaren hield een indringende en uitnodigende inleiding "Waar moet Zeeland
zich op voorbereiden bij een zeespiegelstijging van 1 meter in 2100?".
Vervolgens ging Ing. F(rans) Koch met een aansprekende presentatie in op de mogelijkheden
voor een volgens hem gewenste zo niet noodzakelijke "Stormvloedkering in de Westerschelde
voor 2050".
Tenslotte schetste Ir. W(il) Lases de risico's en de gevaarlijke gevolgen van "Het gevaar van de
onbegrepen verzilting in Zeeland".
Stuk voor stuk actuele thema's die in de loop van 2017 en ook onlangs, behoorlijk wat aandacht
hebben gekregen van- en bij andere toonaangevende personen, -organisaties en de media!
De uitgave van een update van ons beleidsdocument "Zorgen over de Westerschelde", waarin
ook werd ingegaan op de verzilting- en zoetwaterproblematiek voor o.a. de landbouw, sloot
daar goed op aan.
De afrondende paneldiscussie, waaraan naast de inleiders ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat
en mevr. Rian De Feijter-De Feijter namens het Dagelijks Bestuur van het Waterschap zitting
hadden, heeft hier zeker toe bijgedragen. Wij verwachten dat dit de komende tijd zeker het
geval zal blijven!
Wij zijn het Waterschap Scheldestromen erkentelijk voor de geboden gastvrijheid voor deze
bijeenkomst.
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Een vertegenwoordiging uit het bestuur heeft deelgenomen aan studie- en werkbijeenkomsten
onder auspiciën van de VNSC over "Lange termijn perspectief Westerschelde estuarium", en
blijft daarbij betrokken.
We houden de vinger aan de pols met betrekking tot de mogelijke ontwikkelingen in het kader
van het Plan Plevier in de gemeente Borsele. Waar mogelijk zullen wij tot initiatieven en
eventueel acties overgaan om dit soort verdergaande (gedwongen) ontpoldering te voorkomen.
Erg belangrijk was in de afgelopen periode de verhoogde aandacht in Zeeland voor de
problematiek van de verzilting en het verbeteren van de zoetwatersituatie. Ruim 77 % van het
droge oppervlak in onze provincie heeft als bestemming landbouw Daarvoor is een blijvende
beschikbaarheid van voldoende zoet water, en het beteugelen van de verzilting erg belangrijk.
Als er geen afdoende aanvullende maatregelen worden genomen, kunnen er in de toekomst
tekorten ontstaan. De Levende Delta voelt zich erg betrokken bij deze problematiek en levert
daar waar mogelijk ook haar bijdrage op dit terrein in discussies op probleemstellende- en
oplossingsgerichte niveaus / groeperingen.
Oosterscheldevisie 2018-2024. Door middel van deelname aan de gebiedsateliers
Oosterscheldevisie 2018-2024 "De Oosterschelde pakt door", levert De Levende Delta een
bijdrage aan de realisatie van deze provinciale visie. Onze insteek is hierbij om tot een meer
integrale en uitvoeringsgerichte aanpak te komen, met voldoende helderheid en transparantie
voor het beleid van de Oosterschelde partners.
Natuurlijk bleven wij de ontwikkelingen rond de Hertogin Hedwigepolder, het Plan
Perkpolder, het Plan Waterdunen e.a. op de voet volgen.
Voor wat betreft de Hedwigepolder werd onlangs kennis genomen van het besluit van de
Hoge Raad dat, tegen de verwachting in, de Staat toch mag doorgaan met de onteigening.
Daarmee blijft het oordeel van de rechtbank Zeeland-West Brabant van 8 juni 2016 in stand, en
is het oordeel van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad die het eens was met het standpunt
van de eigenaar dat de Staat het alternatief van zelfrealisatie door de eigenaar onvoldoende
heeft onderzocht, verworpen.
Wat resteert is de nog lopende procedure over de schadevergoeding voor de eigenaar.
Het onder water zetten van de Hedwigepolder is de trieste afloop van dit erg lang lopende en
politiek belangwekkende dossier!
Zoals wij al eerder hebben kenbaar gemaakt, betreuren wij deze ontpoldering ten zeerste en
zijn wij begaan met alle personen en instanties die zich hiertegen gedurende vele jaren met alle
mogelijke initiatieven en middelen hebben verzet!
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BESTUURLIJKE CONTINUITEIT VAN ONZE STICHTING: uw visie daarop is daarbij
erg belangrijk !!
Er zijn nog voldoende onderwerpen en specifieke aandachtpunten aan de orde die binnen de
doelstelling van onze Stichting liggen. Desondanks doet de vraag zich nadrukkelijk voor hoe
het met De Levende Delta verder naar de toekomst toe moet.
Het zittende bestuur bestaat uit 5 personen en behoeft om de toekomstige taken goed op te
kunnen blijven pakken, dringend versterking. Vers bloed is belangrijk en er is een grote
behoefte aan enkele jongere, zich sterk bij de materie betrokken voelende, personen die op
termijn ook het bestuurlijke stokje over zullen kunnen gaan nemen!
Wij zijn van plan om eind dit voorjaar weer een (openbare) donateurbijeenkomst te
organiseren om met de aanwezigen verder na te gaan denken en aan het uit werken van onze
toekomstige gerichtheid, taken en bestuurlijke organisatie.
Om een dergelijke bijeenkomst goed voor te kunnen bereiden, is het erg belangrijk om
vooraf de mening van onze donateurs (dus u!) te peilen en hen uit te nodigen om met
suggesties en mogelijk concrete voorstellen te komen.
Ook willen we de belangstelling polsen naar het zitting nemen in het bestuur. Misschien kent
u iemand die daarvoor geschikt is en er belangstelling voor zou hebben?! Wellicht u zelf?
Schroom niet om dit z.s.m. aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan tijdig oriënterend
contact met de betrokkene opnemen.
Uw mening, suggesties en voordrachten kunt u op verschillende manieren aan ons
doorgeven:
- telefonisch bij onze secretaris/penningmeester Hans Franken onder telefoonnummer 0113211238;
- schriftelijk aan Stichting De Levende Delta, p/a Anna Paulownaplein 1, 4461 RC Goes;
- via email: info@delevendedelta.nl.
Wij hopen op de nodige respons!
Bestuur Stichting De Levende Delta
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