GROENLINKS
Statenfractie provincie Zeeland

7 december 2007

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 7 december 2007
overwegende dat:









Provinciale Staten bij amendement van 7 oktober 2005 de regierol hebben
aanvaard door in te stemmen met het convenant rijk-provincie;
de Staten daarbij hebben geconstateerd dat ontpolderen onvermijdelijk is en
zal plaatsvinden door middel van vrijwillige medewerking van grondeigenaren;
Gedeputeerde Staten zijn gemandateerd de regierol op zich te nemen en
daaraan uitvoering te geven binnen de kaders van het convenant en de
kaderstellende notities;
in artikel 1 onder 2 van het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het
Koninkrijk der Nederlanden betreffende de ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium is vastgelegd, dat bij de tenuitvoerlegging van de projecten en
werken bedoeld in het eerste lid, de onderlinge samenhang behouden blijft;
volgens het verdrag in Nederland ten laatste in 2010 langs de Westerschelde
werken worden uitgevoerd of in uitvoering genomen ter realisatie van
minimaal 600 ha estuariene natuur;
het kabinet onder instemming van de Tweede Kamer in deze besloten heeft
tot toepassing van de RijksProjectenProcedure (RPP);
het natuurprogramma Westerschelde d.d. 15 september 2005 onder meer het
navolgende vermeld: “Ten aanzien van de toekomst dringt zij (de Europese
Commissie) aan op een zorgvuldiger beoordeling volgens de betreffende
artikelen van de Habitatrichtlijn (artikel 6, lid 3 en 4) en de te volgen stappen in
het geval van verdere verdiepingen. Dit met name waar het gaat om
alternatieve oplossingen als ontpoldering, welke haar inziens het meest
duurzame perspectief biedt voor behoud van het Westerschelde-estuarium”;

constaterende dat:





minister G. Verburg (Landbouw, Natuur) de Tweede Kamer op 3 december jl.
heeft toegezegd met Vlaanderen te willen overleggen over de uitleg van het
artikel waarin de Hedwigepolder en 't Zwin voor ontpoldering zijn aangewezen
en dat zij heeft laten weten overeenstemming te hebben bereikt m.b.t. uitstel
van het natuurherstel tot uiterlijk halverwege 2009;
de onderlinge samenhang, zoals bedoeld in artikel 1 onder 2 van het verdrag,
hiermee ter discussie kan komen te staan;
hierdoor volstrekte onduidelijkheid is ontstaan over de uitvoering van de door
de Staten geaccepteerde ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:



de minister c.q. het kabinet te verzoeken alle ingezette ontwikkelingen
aangaande de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
te bevriezen;
dit moratorium eerst dan op te heffen als er volstrekte duidelijkheid is over de
te volgen procedures, inclusief de RPP, uitgaande van de onderlinge
samenhang der projecten zoals verwoord in het verdrag;

spreken uit dat:
Naar aanleiding van de reactie van de minister de Staten haar positie binnen het
convenant zal heroverwegen;
en gaan over tot de orde van de dag
- Gabriëlle van Dinteren.

Bijgevoegd zijn:
- scans van de brief van Minister G. Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en;
- scans van de brief van Minister President Balkenende aan de Minister President van de Vlaamse
regering.

