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Betreft: Vlaams-Nederlands “Ontpolder-verdrag” niet rechtsgeldig.

Excellentie,

                  Er woedt een orkaan in Zeeland. De burgers van Zeeland zijn hevig
verontwaardigd over de gang van zaken rond het ontpolderen. Een aantal politici verwijten
tegenstanders van het  ontpolderen emotioneel  gedrag. Natuurlijk,  de Zeeuwen vinden
zich voorgelogen en misleid. De Zeeuwen zijn een plichtsgetrouw en recht door zee volk.
Ze vertrouwen op hun bestuurders. Het vertrouwen is beschaamd. 

Ik kan me de emoties voorstellen. Met deze brief wil ik echter ingaan op de juridische
onvolkomenheden in dit proces, los van emoties. In eerste instantie was de boodschap
dat ontpolderen alleen doorging als het afstaan van grond vrijwillig plaats vond. Nu het
afstaan van grond niet vrijwillig gebeurt en er grote tegenstand vanuit de bevolking is,
kunnen juridische procedures in gang worden gezet. Daarbij ontstaan problemen over de
rechtsgeldigheid van de basis van het publiek beleid.

Ik wijs u erop, dat de juridische basis, het “Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en
het Vlaamse Gewest enerzijds en het Koninkrijk der Nederlanden anderzijds betreffende de
samenwerking op het gebied van het beleid en de het beheer in het Schelde-estuarium”,
hierna te noemen het “Ontpolder-verdrag”,  niet rechtsgeldig is.

1. Het is geen Verdrag in de zin van het Verdrag van Wenen betreffende het verdragenrecht.
In het volkenrecht is een verdrag een overeenkomst tussen Staten en niet tussen een
gewest en een staat. Het Verdrag van Wenen betreffende het verdragenrecht is zowel
door Nederland als door België ondertekend. Er kan dan ook niet gesproken worden over
een internationaal verdrag. 

2. Daar komt nog bij, dat de Vlaamse gemeenschap niet bevoegd was om een dergelijk
verdrag af te sluiten. België is een federale staat, verdeeld in drie gemeenschappen, de
Vlaamse, de Franse en de Duitstalige en drie gewesten, het Vlaamse Gewest, het Waalse
gewest en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest.  In  de  Belgische  Grondwet  zijn  de
bevoegdheden beschreven voor het tekenen van internationale verdragen. De Vlaamse
gemeenschap is bevoegd tot het sluiten van internationale verdragen aangaande culturele
aangelegenheden en gedeeltelijk voor het onderwijs. Alleen de Koning en de federale
parlementen zijn  bevoegd  tot  het  sluiten  van  verdragen anders dan  die  volgens  de
bevoegdheid  van  de  regionale  regeringen.  Het  Vlaams-Nederlands  Ontpolder-verdrag
heeft betrekking op de ruimtelijke ordening en is dan ook onbevoegd gesloten door de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.  Daarmee is het Ontpolder-verdrag
niet rechtsgeldig. 
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3. In de hiërarchie van wetten zou een internationaal verdrag in Nederland boven nationale
wetgeving gaan en nationale wetgeving boven provinciale. Het provinciale bestuur van
Zeeland baseert zich op het internationale “Ontpolder-verdrag”. Zoals in 1. gesteld is het
Ontpolder-verdrag geen internationaal verdrag en zoals in 2. gesteld waren de Vlaamse
partijen  onbevoegd.  Daarmee  is  het  ontpolder  beleid  van  de  Provincie  Zeeland
onrechtmatig. 

  
Ik verzoek u dan ook, de bekrachtiging van het “Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en
het Vlaamse Gewest enerzijds en het Koninkrijk der Nederlanden anderzijds betreffende de
samenwerking op het gebied van het beleid en de het beheer in het Schelde-estuarium” bij
Koninklijk Besluit ongeldig te verklaren.

Met de Meeste Hoogachting,

Wim Boogaart
Inwoner van Zeeland
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