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Verdieping Westerschelde - natuurcompensatie Prosper- Hedwigepolder 
 
 
Geachte Voorzitter, 

 

Op 11 maart 2005 hebben de ministers Karla Peijs, Cees Veerman, staatssecretaris Mela-
nie Schultz van Haegen en de Vlaamse minister Kris Peeters een Memorandum van Over-
eenstemming m.b.t. de Westerschelde ondertekend. Daarin zijn de conclusies van de 
Ontwikkelingsschets bekrachtigd en zijn afspraken gemaakt over de kostenverdeling van 
de projecten, die in uitvoering zullen worden genomen. Het besluit van de Nederlandse 
ministerraad is ondertussen ter goedkeuring aan de Tweede Kamer aangeboden 

Nederland en Vlaanderen zullen samen ruim vijfhonderd miljoen euro besteden aan een 
serie projecten om de Schelde ‘veiliger, natuurlijker en toegankelijker’ te maken. Het is 
de bedoeling dat de projecten vóór 2010 zijn gerealiseerd of in elk geval in uitvoering 
zijn. Eén van de doelstellingen is om 1000 hectare voor de rivier en daarbij behorende 
natuur te maken, waarvan 600 hectare in Zeeland. Voor de uitvoering hiervan in Zeeland 
zal de Nederlandse regering de provincie Zeeland vragen de regie ter hand te nemen. 
Nederland en Vlaanderen staan elk in voor de financiering van de realisatie van het na-
tuurprogramma van de Ontwikkelingsschets 2010 op hun grondgebied, inclusief de kosten  
van het jaarlijks onderhoud, na inrichting ervan. 

Een van de belangrijkste ontpolderingsgebieden binnen het Memorandum van Overeen-
stemming is de Hedwige-Prosperpolder gelegen op het grondgebied van de gemeente 
Hulst.  Betreffende dit onderdeel van het kabinetsvoorstel aan uw kamer wensen wij u 
namens de voltallige gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van 
de Gemeente Hulst de volgende opmerkingen c.q. bedenkingen mee te geven.  
 
Ondanks het jarenlange verzet van de bewoners, eigenaars en pachters van het betrok-
ken gebied, alsook de onvoorwaardelijke en unanieme steun daarbij van het gemeente-
bestuur van Hulst blijft het kabinet vasthouden aan het ontpolderen van de Hedwige-
Prosperpolder. 
 
Het feit dat uit de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium van Proses blijkt dat 
tijdens de baggeractiviteiten voor de derde verdieping geen natuur verloren gaat, waar-
schijnlijk eerder nieuwe natuur gecreëerd wordt, versterkt het hierboven gemaakte be-
zwaar alleen maar. Ook voor de veiligheid is ontpoldering in dit gebied overbodig. Bo-
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vendien is de Hedwige-Prosperpolder een zogenaamd ALN-gebied, d.w.z. Agrarisch waar-
devol, Landschappelijk waardevol en Natuur waardevol. Er zijn weinig polders in onze 
gemeente die dergelijke indicatie hebben.  
 
Om de Overeenkomst helemaal onbegrijpelijk te maken is voor de natuurinrichting van 
de Hedwige-Prosperpolder een speciale uitvoeringsafspraak gemaakt. Volgens die af-
spraak voert Vlaanderen de verlegging van de Deltadijk en de estuariene natuurinrichting 
van het natuurontwikkelingsproject Hedwigepolder op Nederlands grondgebied uit. 
Vlaanderen financiert de grondverwerving, die plaatsvindt volgens de werkwijze die in 
Nederland bij het natuurontwikkelingsprogramma gevolgd wordt. Deze Vlaamse investe-
ring wordt door het kabinet beschouwd als extra bijdrage ten bate van Zeeland. De 200 
miljoen voor de provincie Zeeland voor natuurcompensatie zal niet besteed worden aan 
de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Dat zal betaald worden door Vlaande-
ren. Deze opbrengst zal door Nederland ten bate gebracht worden van de verbreding van 
de Tractaatweg, gelegen op het grondgebied van de Gemeente Terneuzen.   
 
Dit verhaal zal u duidelijk maken dat de Gemeente Hulst, die ingesloten ligt tussen de 
industrie- en havengemeenten Beveren en Terneuzen de lasten moet dragen ten gunste 
van ontwikkelingen en industrialisering bij deze Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse buren. We 
zijn er, namens de gemeenteraad van de gemeente Hulst en het college van burgemees-
ter en wethouders van overtuigd dat u dit als volksvertegenwoordiger een zeer ondemo-
cratische manier van werken vindt. Zeker gezien het feit dat aan ons als betrokken ge-
meente ook nooit gevraagd is naar een mening terzake.  
 
Gezien deze argumenten willen wij u vragen vooraleer tot definitieve besluitvorming 
over te gaan de genoemde overwegingen en bedenkingen mee te nemen en inzake de 
Hedwige-Prosperpolder te besluiten om deze niet te ontpolderen. 
 
Wij hopen u met deze informatie voldoende ingelicht te hebben om een weloverwogen 
en gedegen besluit te nemen m.b.t. de toekomst van Hedwige-Prosperpolder in de Ge-
meente Hulst. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de gemeenteraad van Hulst, 
De raadsgriffier,      De raadsvoorzitter, 
 
 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Hulst, 
De secretaris,             De burgemeester,  
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