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Subject: Ontpoldering en Commissie Nijpels

Zierikzee, 10-12-2008.
Aan de Vaste Kamercommissie voor LNV
Onder de titel 'Kennis voor klimaat' (PZC 28/11) is door VROM een 5 jaar durend onderzoek
gestart naar de gevolgen van de klimaatverandering voor onder meer Zeeland.
Naast hetgeen de krant daarover meldt zou mijns inziens dit onderzoek ook en vooral moeten
betreffen het meerder overspoelen van slikken, platen en schorren in de Westerschelde, als gevolg
van de verwachte zeespiegelrijzing, al dan niet tezamen met zwaardere golfslag en waterturbulenties.
Deze gebieden kunnen daardoor hun habitats en flora en fauna verliezen. Daarnaast moet worden
gevreesd dat de toxische stoffen, waarmede met name het oostelijk deel van de Westerschelde is
verontreinigd, op sluipende wijze zullen vrijkomen. Hierdoor is er een latente bedreiging van natuur
en milieu aldaar en wellicht ook op grotere afstand door waterbewegingen en door verspreiding
van de giftige stoffen door onder andere vogels.
Van hieruit geredeneerd zal ook het land van Saeftinghe daaraan ten offer vallen. Als men
maatregelen daartegen zou willen nemen, zal zulks door sanering van het natuurgebied moeten
geschieden en wel door afgraven met behulp van milieutechniek en schoon maken van de
verontreinigde grond.
Van de andere kant moet worden gevreesd dat, indien men het Land van Saeftinghe met de lager
gelegen Hedwige- en Prosperpolder wil uitbreiden, deze polders niet alleen voor de landbouw
verloren gaan, maar ook door de door oppervlaktewater meegevoerde giftige stoffen geen waarde
meer als natuurgebieden zullen hebben. In tegendeel: zij zullen tezamen met Saeftinghe mogelijk
een langdurig besmettingsgevaar betekenen voor natuur en milieu in wijde omgeving.
Het vrijkomen van giftige stoffen geldt evenzeer voor de schorren en slikken elders in de
Westerschelde. Indien aldaar ontpolderd gaat worden, dan wel met buizen door dijken
gecontroleerde, gereduceerde getijdengebieden (GGG’s) worden gecreëerd, zullen mogelijk door
het inlaten van verontreinigd Scheldewater ook daar milieuproblemen ontstaan.
Het komt mij voor dat de regering over “Ontpoldering” pas kan beslissen, indien het door VROM
begonnen onderzoek omtrent de “Kennis van Klimaat” is afgerond.
Intussen zou Nederland samen met Vlaanderen een project moeten opzetten dat het voorkomen
van de schade aan de natuur en milieu door zeespiegelrijzing, en dat wellicht in combinatie met
het oplossen van de “zandhongerproblematiek”in de Ooster- en Westerschelde, tot onderwerp
heeft.
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