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Betreft: Regeerakkoord “ Vrijheid en Verantwoordelijkheid”, hoofdstuk 7 “ Infrastructuur”.
Excellenties, geachte Volksvertegenwoordigers,
Met meer dan normale belangstelling hebben wij kennis genomen van het Regeerakkoord
“Vrijheid en Verantwoordelijkheid”.
Wat ons daarin in het bijzonder aanspreekt, is wat er in hoofdstuk 7 “Infrastructuur” wordt
gesteld over de kerntaak van de overheid op het gebied van de vergroting van de
waterveiligheid van onze door rivieren doorsneden delta. De inzet om te blijven voldoen aan
de geldende normen inzake veiligheid onderschrijven wij ten zeerste.
Bovendien voorziet het Regeerakkoord geen nieuwe besluiten voor ontpoldering en zullen
bestaande plannen worden heroverwogen. Ook hiermee stemmen wij van harte in, niet alleen
omdat de “natuurwinst” van ontpolderplannen betwistbaar is en ook elders kan worden
gerealiseerd, maar vooral omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is voor de idee
van ontpoldering. Ontpoldering tast immers het primaire gevoel van geborgenheid en
veiligheid in de samenleving aan.
De notitie over de Hertogin Hedwigepolder steunen wij vanzelfsprekend. Wij zien hierin de
erkenning dat de Zeeuwse strijd tegen het ontpolderen en voor het geven van kansen aan
alternatieve voorstellen van natuurcompensatie zinvol en nuttig zijn geweest. Wij hebben,
zoals ook vele particulieren en de Zeeuwse Waterschappen, steeds alternatieven aangedragen
die echter nooit diepgaand, ook niet laatstelijk door de Commissie Nijpels en het Grondmijconsortium, zijn onderzocht, omdat bij voorbaat (door Proses) afspraken waren gemaakt
waarbij de ontpoldering van de Hedwigepolder een gegeven bleek.
Zowel Europese verdragen als de Scheldeverdragen bieden de Nederlandse regering de
mogelijkheid om alternatieven voor de ontpoldering alsnog te realiseren. De alternatieven
zullen moeten kunnen rekenen op een breed draagvlak onder de Zeeuwse (Vlaamse)
bevolking, en recht doen aan de beoogde natuurcompensatie.

Wij roepen u op om in het bijzonder het overleg dat over het Hedwige dossier en het
alternatief tussen Rijk en Provincie gevoerd zal gaan worden, voortvarend op te pakken en het
royaal de daarvoor de benodigde ruimte te geven.
Voor zover dat daarbij nuttig en zinvol zou zijn, bestaat er bij onze Stichting altijd de
bereidheid om, evenals zij dat in het verleden heeft gedaan, een constructieve bijdrage aan het
vinden van acceptabele alternatieven te leveren.
Indien naar aanleiding van deze brief nader contact met ons op prijs gesteld wordt, dan
verzoeken wij u zich tot ondergetekende J.J. Geleijnse te wenden onder telefoonnummer
0111-413481 of 06-20443184.
Hoogachtend,
Stichting De Levende Delta,
J.J. Geleijnse, voorzitter
J.F.J. Franken, secretaris

