
Aan de leden van de vaste Tweede Kamer commissie voor Economische Zaken.

Vastelling rijksinpassingsplan Hedwigepolder; nota van beantwoording zienswijzen.

Tiel, 5 maart 2014.

Geachte dames en heren,

Op 19 augustus 2013 schreef ik u een kritische brief over de kennisgeving van de ter 
visielegging van het rijksinpassingsplan Hedwigepolder. De staatssecretaris beloofde u de 
beantwoording er van met de beantwoording van mijn zienswijze mee te nemen. De 
fundamentele argumenten in mijn brief aan u zijn zeer ten dele aan de orde gekomen en 
weggeschreven met een verwijzing naar de onderliggende rapporten van het uitvoeringsplan.
Er is echter cruciale wetenschappelijke informatie, die van belang is voor het doel 
natuurherstel Westerschelde, die bewust niet wordt meegenomen. Die informatie verschaft 
een andere kijk op de problematiek. Die kritiek is niet van vandaag of gisteren. Die informatie
is o.a. te vinden in rapporten van Vlaams Nederlandse Schelde Commissie, maar is ook al 
langer via symposia bekend. 

Tevens zijn de zienswijzen van betrokken burgers wel op een hoogst merkwaardige manier en
veelal beneden peil afgehandeld, wetende dat door de figuur van een rijksinpassingsplan bijna
niemand het recht heeft om over de onjuiste behandeling van zijn zienswijze bij de Raad van 
State in beroep te gaan, omdat ze geen direct betrokkenen zijn. De zienswijzen zijn uit hun 
verband gehaald en voor een deel in kleine onderdeeltjes met andere samengevoegd. 
Vervolgens werd daarvan een samenvatting en een beantwoording gemaakt. Deze 
versnippering in de nota van beantwoording maakt het voor de indiener van een zienswijze 
schier onmogelijk om te zien op welke punten en waar een bepaald antwoord gegeven wordt. 
Veel wezenlijke punten worden gewoon genegeerd of voor kennisgeving aangenomen of 
worden aantoonbaar ondeskundig beantwoord. 

Het is om die reden, dat ik niet anders kan, dan de staatssecretaris daarover een brief te 
schrijven met de kernpunten waarom de doelstelling van natuurherstel Westerschelde met het 
project Hedwigepolder niet kan worden gediend. Deze brief doe ik u hierbij toekomen.

Hoogachtend,

Ir W.B.P.M. Lases
Hanzehof 19
4002 HC Tiel

Bijlage: - Brief aan de staatssecretaris van Ecomische Zaken, mevr. S. Dijksma
- Artikel in Cobouw over hoe echt natuurherstel Westerschelde
- Artikel op www.waterforum.net: Plannen Westerschelde missen historisch perspectief

http://www.waterforum.net/

