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College van Gedeputeerde Staten 
Provinciehuis 
Abdij 6 
4331 BK MIDELBURG  

 

Hoek, 13 augustus 2011 
Geacht College, 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het 

Statenlid Johan Robesin, Partij voor Zeeland (PvZ) over afgraven grensdijk 

tussen Hedwigepolder en Prosperpolder. 

 

Toelichting 

Het dossier “Rijksinpassingsplan Hedwigepolder” ligt stil. Kabinet en Tweede Kamer 
hebben besloten om de polder niet onder water te zetten en in overleg met Vlaanderen 
een pakket alternatieve maatregelen te realiseren. Intussen werken de Vlamingen 
onverminderd verder aan hun aandeel (170 ha) in de oorspronkelijke opzet voor een 
grensoverschrijdend natuurgebied Prosperpolder-Hedwigepolder. Dat lijkt niet erg 
logisch, maar het kan de zuiderburen niet verboden worden. Zij blijven vasthouden aan 
de afspraken, zoals die (nog steeds) vastliggen in de Scheldeverdragen (2005): samen 
met Nederland de Hedwigepolder (300 ha) en Prosperpolder (170 ha) omvormen tot een 
gebied waar het zeewater ongehinderd kan in- en uitstromen. De vruchtbare akkers zijn 
veranderd in een afschuwelijk woestijnlandschap. Bomen, planten en dieren zijn 
vernietigd of weggejaagd. Naast een gigantische kaalslag moet nu ook de secundaire 
grensdijk tussen de Prosper- en Hedwigepolder het ontgelden. De Belgen voelen er niets 
voor om te wachten op mogelijke veranderingen in het akkoord met de noorderburen. 
Technisch gezien kan de grensdijk immers aangepast worden tot primaire waterkering. 
Zo wordt geredeneerd. Het actiecomité “Red onze Polders” heeft bij de grenspaal bij de 
afgraving een bord geplaatst met de tekst:”Tot hier en niet verder in de Hedwigepolder!” 
Vragen 

1. Is uw College ervan op de hoogte dat de Vlamingen de grensdijk tussen de 
Prosperpolder en Hedwigepolder weggraven? 

2. Als dat zo is, vindt uw College dan dat de Belgen er hoe dan ook van uitgaan, dat 
het “Rijksinpassingsplan Hedwigepolder” uiteindelijk zal worden uitgevoerd, zoals 
bedoeld? 

3. Acht uw College deze handelwijze ja/nee in strijd met de Nederlandse keuze voor 
een alternatieve manier om de natuurafspraken met Vlaanderen, zoals deze zijn 
vastgelegd in de Scheldeverdragen, na te komen? 

4. Is uw College van zins of bereid, gelet op het feit dat het Provinciaal bestuur met 
het waterschap “Scheldestromen” en Staatssecretaris van LEI, Henk Bleker deel 
uitmaakt van de stuurgroep, actie te ondernemen richting de Staatssecretaris om 
te bereiken van de Nederlandse regering dat deze haar Vlaamse partner in de 
Scheldeverdragen aanspreekt op de extra druk, die hierdoor ontzegenzeggelijk op 
het ontpolderdossier wordt gezet? 

5. Is het afgraven van de grensdijk en het voornemen deze om te vormen tot 
primaire waterkering conform de geldende wetgeving waar het gaat om de functie 
en juridische status van een primaire waterkering? 

Onze fractie stelt een spoedige reactie op bovenstaande zeer op prijs. 
Hoogachtend, 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), Johan Robesin 

Afschrift aan: Fracties VVD, CDA en PVV in de Tweede Kamer 


