
Bestuur van de Provincie Zeeland
Postbus 6001                                                         
4330 LA Middelburg  

……………….  ,  ..... september 2013

Betreft: Zienswijze Ontwerp Rijksinpassingsplan ‘Hertogin Hedwigepolder’, gemeente Hulst

Geachte dames en heren,

Bij deze ontvangt u mijn zienswijze betreffende dit Rijksinpassingsplan
    
Ik ben tegen dit OntpolderProject omdat:
*  De Scheldenatuur wordt niet beter van dit project. Een prachtige polder maakt plaats voor een 
ernstig vervuild slibdepot, met een groot risico voor de vogels.
*  De Hedwigepolder is nu een fraai cultureel historisch landschap met bomen, bosjes, weiden en
een spuikom. Een bestaand, beschermd natuurgebied mag volgens de Europese regelgeving niet 
vervangen worden door andere natuur.
* De reeds beschermde natuur - 25 ha - is niet in de MER beschreven.
* Ontpolderen draagt niet bij aan de veiligheid van het gebied.
* De uitkomst van de  kosten / baten analyse zal uitwijzen dat er geen positieve uitkomst is wat 
betreft de toeristische meerwaarde en de economische opbrengst.
* De bestaande archeologische resten - twee verdwenen dorpen - worden grotendeels vernietigd.
* Er is onvoldoende zicht op de kosten van de ruiming van de waarschijnlijk aanwezige munitie.
* Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor de 
ontpolderplannen.
*  Er is al veel landbouwgrond teloor gegaan, dat is kapitaalsvernietiging. 
*  Er is geen vervangende landbouwgrond om aan de pachters aan te bieden.
* Alle onderzoeken naar alternatieven zijn niet objectief gebleken; m.n. de alternatieven hebben 
geen serieuze kans gekregen. (rapport Maljaars)
* Er zijn vele moties tegen ontpoldering aangenomen, zowel op gemeentelijk, provinciaal als op 
nationaal niveau. Deze moties zijn gewoon niet uitgevoerd.
* Het is geen duurzame maatregel en draagt niet bij aan het beoogde natuurherstel.
* Het ontpolderdossier is op een onnavolgbare, ongecontroleerde en de burger-geen-recht doende
manier in procedure gebracht.
* Door het afgraven van de HedwigePolder verdwijnt de beschermende kleilaag en zullen de 
aangrenzende polders verder verzilten en de waterkwaliteit in de omringende polders wordt 
bedreigd. Kwelsloten zijn onafdoende.
* De toekomstige onderhoudskosten en ingediende schadeclaims als gevolg van o.a. de verzilting
zijn niet berekend.

Om bovenstaande redenen verzoek ik u deze zienswijze gegrond te verklaren en zodanig verder 
te geleiden, zodat nu eindelijk definitief wordt afgezien van ontpoldering van de Hedwigepolder.

Met vriendelijke groeten,

Handtekening : 

Naam :
Adres :
Woonplaats :



U kunt deze zienswijze als volgt op de juiste wijze indienen:
 
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 20 augustus tot en met
30 september 2013 heeft u de mogelijkheid schriftelijk of mondeling een
zienswijze  in  te  dienen op  het  ontwerp-rijksinpassingsplan,  de ontwerpuitvoeringsbesluiten  en het
MER.
 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de Provincie Zeeland,
Abdij 6, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, met de vermelding ‘zienswijze
Hertogin Hedwigepolder’ op de enveloppe. De zienswijze dient te worden
ondertekend. Ook is besloten dat het indienen van een zienswijze mogelijk
is via een digitaal reactieformulier dat is te vinden op de website
http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/hedwige/index
 
 
In  de zienswijze  neemt u ten minste  op:  uw naam, adres,  de dagtekening van de zienswijze  en
waarom u een zienswijze indient, onderbouwd met argumenten.
U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e)ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.
U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij mevrouw D. van
Zalen, telefoonnummer 0118 - 63 10 11.
 
Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 10 september  2013 wordt  van 16.00 uur  tot  20.00 uur  een inloopbijeenkomst  in  het
gemeentehuis van Hulst (Grote Markt 21 in Hulst) georganiseerd.
Tijdens deze inloopbijeenkomst worden de plannen en procedures toegelicht en zijn medewerkers van
de verschillende betrokken overheden en bureaus aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook
kunt u tijdens deze inloopbijeenkomst uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om
uw zienswijze op te schrijven.
 
 
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectbureau van Natuurpakket Westerschelde
via e-mail:natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl of via het telefoonnummer 0118 - 63 10 11.
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