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Persbericht beroep bij RvS over het Zwin 
 

De zitting van het beroep van de Stichting “Red onze Polders” en twee particulieren bij 

de Raad van State tegen de uitbreiding van Het Zwin zal op 18 maart a.s. om 10 uur in 

Den Haag plaatsvinden. 

 

“Red onze Polders” maakt op goede, inhoudelijke gronden bezwaar tegen dit project omdat de 

drie doelstellingen van dit rijksinpassingsplan niet gerealiseerd worden.  

Het Zwin zal namelijk niet kunnen bijdragen aan natuurherstel van de Westerschelde, er zal 

geen duurzaam behoud van het Zwin gerealiseerd worden en tot slot is er geen goede 

oplossing voor de  afwatering van het achterliggend gebied. 

 

“Red onze Polders” voelt zich bij het vaststellen van tekortkomingen in het milieueffectrapport 

(MER) gesteund door de Commissie die de overheid bij milieueffectrapportages adviseert. Deze 

Commissie m.e.r. keurde het MER voorlopig af en de overheid werd in de gelegenheid gesteld 

een aanvulling op het MER te schrijven. De door het plan in Nederland vernietigde, beschermde 

natuur mag volgens deze Commissie niet in de Vlaamse, ondergelopen Willem Leopoldpolder 

gecompenseerd worden. Dat was aanvankelijk in het MER wel de bedoeling, maar de 

Natuurbeschermingswet 1998 staat dat niet toe.
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In een aanvulling op het MER komt de provincie met een totaal andere oplossing voor het 

ontstane probleem. De habitattypes worden nu als onderdeel van een mozaïek gezien en ze  

zijn “…. met elkaar verbonden via successiestadia en jaarlijks wisselen ten gevolge van erosie- 

en sedimentatieprocessen. .…” De Commissie m.e.r. ging hierna definitief niet akkoord met het 

MER en zij schreef dat het Ministerie nu, binnen de kaders van de natuurbeschermings-

regelgeving, nog een goede oplossing moet vinden. 

“Red onze Polders” verzoekt de Raad van State dan ook haar beroep gegrond te verklaren en 

de relevante besluiten te vernietigen. 

 

Ten aanzien van de waterhuishouding heeft de Vlaamse overheid zich helaas niet aan het 

voorkeursalternatief van het MER gehouden. In het MER is onderbouwd dat gekozen is voor het 

alternatief zonder spuien van vervuild, zoet polderwater naar het Zwin.  

Intussen is gebleken dat er in het midden van 2014
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 in Vlaanderen besloten is om wél via het 

Zwin te gaan spuien. De provincie Zeeland was bij dat besluit betrokken. De initiatiefnemer
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heeft namelijk in Vlaanderen ontheffing van de MER-plicht van het spuien op het Zwin 

aangevraagd en gekregen. 

                                                 
1
 Een groot nadeel van een internationaal natuurproject. 

2
 Dus nadat op 15 mei 2014 het Rijksinpassingsplan Natuurgebied het Zwin in Nederland vastgelegd is. 

3
 Het Vlaamse Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust en de provincie Zeeland 
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Er is rond de waterhuishouding van het Zwin nu een situatie ontstaan waarbij van de ene kant 

via argumentaties en documenten in het MER aangetoond is dat lozen van polderwater in het 

Zwin milieutechnisch onverantwoord is en van de andere kant is het MER geactualiseerd met 

spuien van polderwater in het Zwin als mitigerende maatregel. 

Belanghebbenden hebben geen kennis kunnen nemen van het besluit om het 

voorkeursalternatief in het MER niet uit te voeren.  

Bovendien zijn de milieueffecten en gevolgen van het spuien van vervuild zoet/brak water voor 

het Nederlandse deel van het Zwin niet bekend. 

De gekozen uitvoering is niet als alternatief in het MER uitgewerkt, waardoor het MER 

achterhaald is en afgewezen moet worden en de betreffende besluiten vernietig verklaard. 

 

 

 
M.T. de Feijter-Dekker 

(secretaris) 

 

 

Voor inlichtingen: 

 

L. van Melle   06.160.666.94 

 

M.T. de Feijter-Dekker 06.543.623.76 

 

 

Documenten: 

 

1. Hoofdpuntennotitie SRoP aan Raad van State van 1 maart 2015. (is bijgevoegd.) 

2. Bijlagen bij Hoofdpuntennotitie SRoP aan Raad van State (is te groot om bij te voegen, vandaar 

een link naar een website) 

3. Het complete dossier staat hier: 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/1882  

 

 

http://ikmaakmezorgen.nl/paginas/e-mails_en_brieven/Bijlagen-Hoofdpuntennotities-beroep-SRoP-Zwin-1mrt2015.pdf
http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/1882

