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Geachte heer Bleker, 

 

Tijdens het debat over het natuurherstel en verdieping van de Westerschelde op 15 juni 2010 is 

een motie over de natuurherstelmogelijkheden van verdieping van de Westerschelde (EK LXXX-

VIII, B) ingediend. Deze motie is in gewijzigde vorm (EK LXXXVIII, D) met overgrote meerder-

heid aangenomen op 22 juni 2010. Bij brief van 9 juli 2010 (EK LXXXVIII, E) is vervolgens door 

de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meegedeeld dat zij zich niet kan vereni-

gen met de gewijzigde motie. De minister verwees hierbij naar haar brief van 21 juni 2010 (EK 

LXXXVIII, C) waarin werd aangegeven waarom zij de eerdere motie niet uitvoerbaar achtte. 

 

De leden van de commissie hebben met belangstelling kennisgenomen van de passages in het 

regeerakkoord over het zoeken naar alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwigepolder 

en dat daarbij ook wordt gedacht aan de plannen die eerder door de Zeeuwse waterschappen 

zijn ontwikkeld. De leden van de commissie verzoeken u om hen te informeren over de actuele 

situatie in relatie tot de aangenomen motie (EK LXXXVIII, D). Zij vragen u om daarbij in het 

bijzonder in te gaan op hetgeen in het regeerakkoord over dit onderwerp is afgesproken. Voorts 

zijn deze leden geïnteresseerd in de resultaten van de overleggen die de minister-president 

heeft gevoerd met de Belgische en de Vlaamse regering. 

 

In dit verband vragen de leden van de commissie ook of er belemmeringen gelden op basis van 

Europese wet- en regelgeving voor het realiseren van een ander alternatief dan de Hedwigepol-

der, rekening houdend met de betrokkenheid van de EU bij de verdieping van de Westerschel-

de. 

 

Tot slot vragen de leden van de commissie om hen te informeren over de stand van zaken met 

betrekking tot de toezegging van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over 

veiligheidsgaranties inzake de dijken op Belgisch grondgebied met Vlaams en Nederlands ach-

terland.1 

 

                                               
1 Toezegging T01210 op www.eerstekamer.nl 
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De leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat zien uw antwoord met belangstel-

ling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

B. Staal 

voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 

 

 

 


