Secretariaat: Brugstraat 32
4475 AP Wilhelminadorp
Tel.: 0113-211238
E-mail : info@delevendedelta.nl
Internet: www.delevendedelta.nl
KvK Zeeland: 2204589
Rabobank Oosterschelde: 34.60.15.391
Wilhelminadorp, 17-05-2010
Aan :
1) College van Gedeputeerde Staten en de leden van de
Provinciale Staten van de provincie Zeeland
2) College van B&W en leden Gemeenteraad Noord-Beveland
3) Bestuur en Directie Stichting Het Zeeuws Landschap
4) Directie Zeeland, Rijkswaterstaat
c.c.: ZLTO, Programmadirecteur Stuurgroep Zuidwestelijke Delta en de pers.
Betreft: Kustlaboratorium
Geacht College en leden van de Provinciale Staten,
Stichting De Levende Delta heeft in de pers en in een presentatie door de directeur van de
Stichting Het Zeeuwse Landschap, kennis genomen van de voornemens voor de ontwikkeling
van een Kustlaboratorium.
Onze Stichting is er geenszins tegenstander van dat creatieve/innovatieve
experimenten/projecten worden opgepakt waarin (sociaal)economische,
(cultuur)landschappelijke en ecologische aspecten op een zo evenwichtig mogelijke wijze
worden samengebracht, integendeel!
Wij kunnen ons nadrukkelijk in de realisatie van dergelijke initiatieven vinden, als die
tenminste aan de volgende belangrijke voorwaarden voldoen:
- er wordt geen moeizaam op de zee gewonnen en daarna duurzaam gemaakte hoogwaardige
landbouwgrond voor ingezet;
- er wordt een voorbereiding- en besluitvormingsproces gevolgd dat zich in voldoende mate
binnen het gezichtsveld en de daadwerkelijke inspraakmogelijkheden van de directe
belanghebbende bewoners, ondernemers en andere organisaties in het betreffende gebied
voltrekt;
- er worden (ook niet d.m.v. overloopdijken) geen concessies gedaan aan de directe veiligheid
en aan de veiligheidsgevoelens van de bewoners in het betreffende gebied.
Uit wat ons tot nog toe aan informatie heeft bereikt, moeten wij helaas vaststellen dat bij de
lopende voorbereidingen voor de ontwikkeling van het Kustlaboratorium niet aan
bovengenoemde punten wordt voldaan.
Ondanks de schimmigheid die wordt opgeroepen doordat er formeel nog geen sprake zou zijn
van een definitieve locatiekeuze, wijzen de (fysieke) ontwikkelingen in de voorbereidingen

o.i. echter nadrukkelijk in de richting van een perceel landbouwgrond in de Oud Noord
Bevelandpolder bij Kats.
Deze locatiekeuze is in het licht van het voorgaande voor ons onaanvaardbaar omdat er
daarvoor op Noord-Beveland en elders in Zeeland voldoende alternatieve plaatsen in
bestaande inlagen en buitendijkse gebieden voorhanden zijn zoals bijv. in de Schelphoek op
Schouwen-Duiveland.
Stichting De Levende Delta verzoekt uw College en de leden van Provinciale Staten met grote
klem om in het verdere voorbereiding- en besluitvormingsproces zoveel mogelijk recht te
doen aan de in deze brief genoemde randvoorwaarden.
Desgewenst zijn wij graag tot een nadere gedachtewisseling bereidt.
Het voorgaande zal door ons eveneens ter kennis worden gebracht van het College van
Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad van Noord-Beveland,
Rijkswaterstaat, Stichting het Zeeuwse Landschap en ter kennisname aan de Programma
Directeur van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, het ZLTO en de pers worden gestuurd.
In afwachting van uw berichten verblijven wij,
Hoogachtend,
Stichting De Levende Delta

J.J. Geleijnse, voorzitter
J.F.J. Franken, secretaris

