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NIEUWSBRIEF APRIL 2014
Zienswijze op ontwerp-rijksinpassingsplan "Hertogin Hedwigepolder",
ingebracht door Stichting De Levende Delta.
Stichting De Levende Delta heeft enige tijd geleden kennis genomen van de beantwoording
van de Zienswijzen die naar aanleiding van het Ontwerp-rijksinpassingsplan Hertogin
Hedwigepolder zijn ingediend.
Gedateerd 31 maart 2014 hebben wij een schriftelijke reactie op de beantwoording van onze
Zienswijze naar de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gestuurd.
Stichting De Levende Delta heeft het niet zinvol geacht om een beroepschrift (of een verzoek
om een voorlopige voorziening) in te dienen. De reden daarvoor ligt in de kwaliteit van de
beantwoording en daarover hebben wij in de brief onze mening duidelijk gemaakt. Voor de
volledige tekst van onze reactie aan de Raad van State verwijzen wij graag naar onze website.
Recent zijn wij in reactie hierop voor een Hoorzitting op 26 mei in Den Haag uitgenodigd.
Een delegatie uit het bestuur zal daar gehoor aan geven.
INSPRAAKREACTIE OP HET VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN
KUSTLABORATORIUM
Op 25 april 2014 heeft Stichting de Levende Delta haar schriftelijke Inspraakreactie op het
Voorontwerp bestemmingsplan Kustlaboratorium bij het College van
Burgemeester&Wethouders en de leden van de Gemeenteraad van de gemeente SchouwenDuiveland ingediend.
Daarin wordt aangegeven dat wij vanaf het begin van de planontwikkeling door Stichting Het
Zeeuwse Landschap gemotiveerd bezwaar hebben gemaakt tegen het voor het beoogde
Kustlaboratorium gaan onttrekken van agrarische(cultuur)grond. Daarbij zijn door ons ook
herhaaldelijk suggesties aangedragen voor goede alternatieve buitendijkse locaties en
binnendijkse locaties in het Plan Tureluur. Hiervoor is echter bij Het Zeeuwse Landschap
nooit serieus gehoor gevonden.
In onze Inspraakreactie worden kritische kanttekeningen geplaatst met betrekking tot:
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- de ongewisheid / onzekerheid van de realiseerbaarheid van het beoogde doel met het
Kustlaboratorium;
- de economische haalbaarheid van het met het Kustlaboratorium door Stichting Het Zeeuwse
Landschap beoogde doel;
Aan de gemeente Schouwen-Duiveland is verzocht om eerst voldoende waarborgen en
zekerheden op enkele concreet door De Levende Delta genoemde pijn- en risicopunten in te
(laten) bouwen voordat er verdere onomkeerbare en erg risicovolle stappen zullen worden
gezet.
Voor de volledige tekst van deze Inspraakreactie verwijzen wij eveneens naar onze site.

Wij blijven u op de hoogte houden van de voortgang in beide zaken.
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