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Abstract
Het plan om te ontpolderen voor natuurherstel van de Westerschelde heeft voor veel commotie en
protesten in Zeeland gezorgd. In het complexe en conflictueuze beleidsproces rond het natuurherstel in
de periode maart 2005 – april 2009 zijn veel actoren actief geweest en is de legitimiteit van het beleid
meerdere male ter discussie gesteld. Om een beter begrip te krijgen van het beleidsproces is de invloed
van de lokale en regionale actoren bepaald en een verklaring gegeven voor de legitimiteitsproblemen
vanuit het theoretische perspectief van multi-actor en multi-level governance en de specifieke context
van het beleid. Op basis van het ronden model en de beleidsarrangementen benadering is het
beleidsproces gereconstrueerd, gebruik makend van interviews met sleutelfiguren en een intensieve
procesanalyse. Hieruit is gebleken dat de lokale en regionale actoren in het proces “Natuurherstel
Westerschelde” een matige tot substantiële invloed hebben gehad, met grote verschillen tussen de rol
van de protestcoalitie tegen ontpolderen, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties en de lokale
overheid. Verklaringen voor de legitimiteitsproblemen in het beleidsproces kunnen worden gegeven
vanuit de historische en politieke context, het multi-actor en multi-level aspect, de inhoudelijke
complexiteit en de geringe invloed van actoren op bepaalde momenten.
Trefwoorden: Westerschelde, invloed, legitimiteit, lokale en regionale actoren, multi-level en multiactor governance

Voorwoord
Met deze scriptie die voor u ligt rond ik mijn masterstudie Environmental Science af. In deze scriptie
is het beleidsproces rond de 600ha natuurherstel in het Westerschelde gebied (periode 2005-2009)
geanalyseerd. Er zijn veel verschillende perspectieven op wat er is gebeurd, afhankelijk van iemands
belang en rol in het proces. Als onderzoeker heb ik geprobeerd om de belangrijkste gebeurtenissen en
interacties tussen actoren in deze scriptie weer te geven, met een focus op de invloed van lokale en
regionale actoren en de legitimiteitsproblemen in dit proces. Tijdens dit onderzoek heb ik veel geleerd
over de interacties tussen de verschillende actoren. Opvallend waren de trek- en duwkrachten die door
actoren worden uitgevoerd, het politieke spel en de humor van volksvertegenwoordigers in hele lange
overleggen. Met de inzichten uit de analyse van dit beleidsproces hoop ik bij te dragen aan een beter
begrip over wat er heeft plaatsgevonden, zodat er voor de betrokken personen en voor toekomstige
beleidsprocessen lering uit getrokken kan worden. Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze
scriptie waaraan ik met veel plezier heb gewerkt.
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Deel 1: Inleiding en theoretisch kader
Deze scriptie bestaat uit drie delen. Deel 1 begint met een inleiding op het onderzoek en de
theoretische onderbouwing van dit onderzoek. Eerst zal in hoofdstuk 1 een inleiding worden gegeven
op het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖, de onderzoeksvragen en de methode van
onderzoek. In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op het theoretische kader van dit onderzoek. Hierin
worden de concepten van het beleidsproces, het ronden model en de beleidsarrangementen benadering,
invloed en legitimiteit nader beschreven.
In deel 2 staan de resultaten van dit onderzoek centraal, de analyse van het beleidsproces
―Natuurherstel Westerschelde‖. Eerst zal in hoofdstuk 3 de historische en politieke context van het
beleidsproces worden besproken. Daarna zal per ronde het beleidsproces worden geanalyseerd (H4 t/m
H8), waarbij een beschrijving van het proces, de analyse van de invloed en de analyse van de
legitimiteitsproblemen worden gegeven.
De conclusies van dit onderzoek zijn in deel 3 weergegeven. In hoofdstuk 9 zal eerst wordt ingegaan
op de invloed van de lokale en regionale actoren in de multi-actor en multi-level context. Dan zal het
meest invloedrijke legitimiteitsprobleem de kritiek op ontpolderen en de twee belangrijkste input- en
proces-legitimiteitsproblemen in meer detail worden besproken en verklaard. Daarna zal een reflectie
op het onderzoek worden gegeven. En tot slot worden de conclusies die de twee hoofdvragen
beantwoorden in de laatste paragraaf samengevat.
Ieder deel kan afzonderlijk gelezen worden, al bouwen de hoofdstukken wel op elkaar voort. Vanwege
de specifieke ecologische en beleidsmatige begrippen die in deze scriptie zijn gebruikt is in bijlage 1, 2
en 3 een overzicht van de afkortingen een begrippenlijst en de actoren in het proces kort omschreven.
In bijlage 4 is een overzichtskaart van de Westerschelde met alle voorgestelde plannen in de periode
2005-2009 toegevoegd, bijlage 5 bevat een overzicht van alle legitimiteitsproblemen en bijlage 6 een
overzicht van de invloed van de lokale en regionale actoren die in H4t/mH8 zijn bepaald.
Tot slot is er een Engelstalige samenvatting van deze scriptie toegevoegd.
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H1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal een inleiding op het onderzoek en het beleidsproces ―Natuurherstel
Westerschelde‖ worden gegeven.

1.1 Inleiding
De Westerschelde in Zeeland is een gebied met vele gezichten (zie figuur 1). Voor de haven van
Antwerpen is de Westerschelde dé aanvaarroute voor de zeeschepen. Echter voor vogelliefhebbers is
de Westerschelde vooral belangrijk omdat veel verschillende trekvogels er een tijdelijk voedselgebied
of broedgebied vinden. Voor de Zeeuwse bewoners rond de Westerschelde staat het water ook voor
een mogelijk gevaar voor overstromingen. De Westerschelde ligt achter een hoge dijk en vormt een
scheiding tussen henzelf en de mensen aan de overkant (van het water). Voor een toerist die op
excursie gaat in het verdronken land van Saeftinge, is het Westerschelde estuarium ook een
ontdekkingstocht door heel veel modder en uitglijden tijdens het oversteken van geulen. Een gebied
waar je van zoute zeeaster kan proeven en hoort over de kleurrijke historie van het gebied en het
natuurbelang voor vooral de vogels. Voor andere personen staat de Westerschelde voor het water
waarmee is gevochten. Tijdens de watersnoodramp in 1953, maar ook het gevecht voor landwinning
op de Westerschelde. De grond van een landbouwer is vaak nog door zijn familie ingepolderd. Voor
deze personen is het ondenkbaar om de goede grond waar hard voor is gewerkt op te geven. Voor
vissers is de Westerschelde een visgebied, bijvoorbeeld voor garnalen. Voor de industrie aan de
Westerschelde in bijvoorbeeld Terneuzen en Antwerpen is de Westerschelde een belangrijke aan- en
afvoerroute. Voor natuurbeschermers is het Westerschelde estuarium een belangrijk natuurgebied,
uniek in Europa, met een hoge biodiversiteit die beschermd moet worden en waarvoor meer ruimte
moet worden gegeven om het systeem gezonder te maken. En voor sommige bestuurders in Zeeland
en in Nederland staat de Westerschelde voor een hoofdpijndossier, zoveel verschillende belangen en
standpunten bij verschillende mensen die niet altijd verenigd kunnen worden.

Figuur 1, verschillende perspectieven op het Westerschelde gebied:
van vaarroute voor containerschepen (foto De Pers 2008), tot vogelgebied (foto van een Kluut, Scheldenet 2009),
landbouwgebied, dijken tegen overstromingen en recreatie in het verdronken land van Saeftinge.
Aangegeven op de overzichtskaart van ProSes (2005a)
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Al deze verschillende belangen en perspectieven op de Westerschelde hebben er voor gezorgd dat het
besluitvormingsproces rond maatregelen in en voor de Westerschelde moeizaam zijn verlopen. In dit
onderzoek zal specifiek worden gekeken naar het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ in de
periode maart 2005 – april 2009. Bij het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ zijn veel
verschillende actoren betrokken. Er zijn actoren van verschillende niveaus bij het proces betrokken,
van gemeenten tot de Europese Commissie en niet alleen overheidsactoren, maar ook boeren, burgers
en natuurorganisaties. Al deze actoren die betrokken zijn bij het proces hebben gezorgd voor een
complex en conflictueus beleidsproces. Deze complexiteit kan echter nooit in zijn geheel worden
weergegeven, zeker niet in één enkele scriptie. Daarom is gekozen om te focussen op twee aspecten in
het beleidsproces: de invloed van lokale en regionale actoren en de legitimiteitsproblemen in het
proces.
Het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ kan gezien worden als een multi-level en
multi-actor beleidsproces waarbij verschillende overheidsniveaus en actoren van zowel de overheid als
belangenorganisaties en burgers betrokken zijn. Dit betekent dat de besluiten niet simpel door één
overheidsinstantie worden genomen, maar dat verschillende actoren betrokken zijn in het proces. In
Nederland worden regelmatig lokale belanghebbenden betrokken in een beleidsproces, van een
interactief project van belangenorganisaties tot burgerparticipatie tijdens openbare informatieavonden.
In welke mate de lokale actoren dan ook werkelijk invloed hebben op het beleid is vaak onduidelijk.
Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om door een grondige analyse van het beleidsproces de
mate van invloed van de lokale en regionale actoren te bepalen. In het beleidsproces ―Natuurherstel
Westerschelde‖ heerst veel onvrede, er is door verschillende actoren veel kritiek geuit en de
legitimiteit van het proces en de besluiten zijn ter discussie gesteld. In het maken van beleid is
legitimiteit erg belangrijk, bij te veel kritiek zullen de beleidsmakers in een democratisch stelsel
worden weggestuurd. Hierdoor zal in dit onderzoek specifiek naar de legitimiteitsproblemen worden
gekeken. Om meer inzicht te krijgen in het proces zal een verklaring worden gezocht voor de
legitimiteitsproblemen in het proces, gebruik makend van de context en de multi-level en multi-actor
aspecten van het proces. Invloed en legitimiteit staan niet los van elkaar, bij weinig invloed van een
actor kunnen legitimiteitsproblemen ontstaan en door veel kritiek op de legitimiteit van een proces te
uiten kan een actor veel invloed uitoefenen.
Om meer structuur en inzicht te krijgen in het beleidsproces zal gebruik worden gemaakt van
het ronden model en de beleidsarrangementen benadering (Teisman 2000; Van Tatenhove et al. 2000).
Vanuit het ronden model zal het proces verdeeld worden in 5 ronden, die bepaald zijn door de cruciale
besluiten die ervoor zorgen dat het proces van richting veranderde. Binnen deze ronden zal het
beleidsproces aan de hand van 4 dimensies worden beschreven, die gezamenlijk het
beleidsarrangement vormen. Dit zijn de actoren/coalities die actief zijn in het beleidsproces, de regels
van het spel waarin het beleid wordt gemaakt, de verdeling van hulpbronnen en machtsmiddelen die
de actoren bezitten en de beleidsdiscoursen, de leidende concepten waarnaar actoren handelen
(Edelenbos et al. 2006). Deze dimensies zullen gebruikt worden om veranderingen in het
beleidsproces inzichtelijk te maken. Deze aanpak zal toegepast worden op het beleidsproces waar deze
scriptie om draait: het natuurherstel van de Westerschelde.
Natuurherstel in de Westerschelde
Het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ begint met het besluit van de Nederlandse en
Vlaamse regering in maart 2005 om de Westerschelde te verdiepen en 600ha natuurherstel uit te
voeren, vastgelegd in de Ontwikkelingsschets. Op dit besluit is veel kritiek geuit, met name kritiek op
de natuurherstelmaatregel van ontpolderen. Ontpolderen houdt in dat de dijk grenzend aan de
Westerschelde landinwaarts wordt verlegd, waardoor een polder wordt omgezet in een gebied onder
invloed van de Westerschelde waar nieuwe natuur kan ontstaan. Vanwege de kritiek op ontpolderen is
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er een zoektocht begonnen naar alternatieven om met andere maatregelen het natuurherstel te
realiseren. Hierbij is een conflict ontstaan tussen de voor- en tegenstanders van ontpolderen. Na veel
verschillende gebeurtenissen en besluiten, die in deze scriptie in detail zullen worden beschreven en
geanalyseerd, is op 19 april 2009 het kabinetsbesluit genomen om niet te ontpolderen. Dit besluit zal
het eindpunt zijn voor de analyse van het proces in dit onderzoek.
Dit onderzoek richt zich op het beleidsproces rond het natuurherstel van het Westerschelde.
Hierbij ligt de nadruk op de personen die betrokken zijn in het proces en de interacties tussen deze
personen. Hierbij is echter het onderwerp van het dit beleidsproces niet onbelangrijk, de natuur van de
Westerschelde. In de Westerschelde komt een specifieke vorm van natuur voor, namelijk estuariene
natuur. De Westerschelde maakt deel uit van het Schelde estuarium, het gebied van de rivier dat onder
invloed van eb en vloed en de menging van zout en zout water staat (Schelde Informatie Centrum
2008). Het Schelde estuarium is het gebied vanaf Gent (waar het getij gestopt wordt door het
sluizenstelsel) tot het mondingsgebied in de Noordzee bij Vlissingen, zie figuur 2.

Figuur 2, het Schelde estuarium, van Gent naar Antwerpen tot het mondingsgebied in de Noordzee. Gebaseerd op de
overzichtskaart van de Ontwikkelingsschets (ProSes 2005a), voor een gedetailleerde weergave van het gebied zie bijlage 4.

Het estuarium wordt gevoed met het zoete water van de rivier de Schelde, die ontspringt in NoordFrankrijk. In het hele Schelde estuarium is de invloed van de zee te merken, het getijdenverschil
varieert van gemiddeld 3,85 meter in Vlissingen tot 4,90 meter bij Antwerpen. Deze getijdenenergie
en het zoutte tot brakke water in het gebied is bepalend voor de morfologische (vorm en structuur van
de rivier) en de ecologische processen in het gebied (LNV 2005). De getijdenenergie en de zoete water
aanvoer zorgt voor een hoge dynamiek in het Schelde estuarium. Het Westerschelde estuarium bestaat
uit verschillende onderdelen met verschillende zoutgehaltes. Het is een meergeulensysteem met
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slikken, schorren en platen, zie figuur 2. De hoofdgeul, het diepste gedeelte van de Westerschelde,
wordt intensief gebruikt door de zeevaart. Daarnaast zijn er nevengeulen en kortsluitgeulen,
waartussen zich zandplaten bevinden. Dit zijn zanderige afzettingen die bij laag water boven water
komen. De meest platen staan bij vloed onder water, al blijven sommige gedeeltes meestal droog,
waardoor ze als rustgebied voor zeehonden en vogels kunnen dienen. Naast de platen heb je slikken,
dit zijn ook gebieden die droog vallen bij eb en tijdens vloed helemaal onder water staan, maar meer
een kleiafzetting hebben. Slikken ontstaan in gebieden met een lage watersnelheid, in laagdynamische
gebieden waar de klei kan neerslaan. Deze slikken bevatten een hoge biodiversiteit en zijn een
belangrijke voedselbron voor vogels. Schorren zijn de begroeide gebieden met plantensoorten die
tegen brak tot zout water kunnen en slechts bij heel hoog water onderlopen, daardoor vormen schorren
een geschikte broedplaats voor vogels. Het verdronken land van Saeftinge bestaat uit een groot brak
water schor, en heeft een belangrijke functie voor trekvogels. Dit systeem van geulen, platen, slikken
en schorren is een dynamisch geheel. Erosie door de getijdenstromingen zorgen voor een continue
afbraak, terwijl sedimentatie zorgt voor een groei van de platen, slikken en schorren. Hierbij vinden er
verschillende processen plaats afhankelijk van de watersnelheid en bodemdiepte (LNV 2005; Van den
Bergh et al. 2003). Dit complex van verschillende structuren (geulen, platen, slikken, schorren en
ondiep water) en processen (fysisch, chemisch en biologisch) onder invloed van het getij worden
gezien als estuariene natuur ( Provincie Zeeland 2008).

1.2 Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de dynamiek van het beleidsproces
―Natuurherstel Westerschelde‖. Hierbij is de focus gelegd op twee aspecten, de invloed van de lokale
en regionale actoren en de legitimiteitsproblemen in het proces. Het doel hiervan is ten eerste meer
inzicht te krijgen in de (mate van) invloed van de lokale en regionale actoren op de complexe en
conflictueuze beleidssituatie van het natuurherstel in de Westerschelde. En ten tweede om meer inzicht
te krijgen in de legitimiteitsproblemen in het proces en een mogelijke verklaring te vinden voor deze
legitimiteitsproblemen vanuit een multi-actor en multi-level governance perspectief en de specifieke
omstandigheden van het proces. Om deze doelen te realiseren zal een reconstructie van het
beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ (maart 2005-april 2009) in termen van
beleidsarrangementen in beleidsronden worden gebruikt.
Hoofdvragen:
- In welke mate hebben lokale en regionale actoren invloed gehad op het beleidsproces
―Natuurherstel Westerschelde‖ (maart 2005-april 2009)?
- Hoe zijn de legitimiteitproblemen in het beleidsproces te verklaren?
Subvragen:
o Wat is de historische en politieke context van het ―Natuurherstel Westerschelde‖
beleidsproces?
o Hoe is het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ verlopen in termen van
beleidsarrangementen in beleidsronden?
o Op welke manier hebben lokale en regionale actoren invloed gehad op het
beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖?
o Welke input-, proces- en output-legitimiteitsproblemen waren er in het beleidsproces
―Natuurherstel Westerschelde‖?
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1.3 Methode van onderzoek
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zal een reconstructie van het beleidsproces worden
gegeven. Deze reconstructie is vorm gegeven door middel van het ronden model en de
beleidsarrangementen benadering, die in het theoretische kader in meer detail zullen worden
besproken. De informatie die noodzakelijk is voor deze reconstructie van het beleidsproces is
verkregen door middel van een combinatie van verschillende methodes. Ten eerste door de
sleutelfiguren in het proces te interviewen, aangevuld met een analyse van de verslagen van openbare
vergaderingen van de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. Daarnaast zijn als informatiebron de
relevante onderzoeksrapporten die tijdens het proces een belangrijke rol hebben gespeeld
geanalyseerd. Tevens is gebruik gemaakt van de websites van betrokken actoren en instanties om
informatie van de actoren en het proces te verkrijgen. Ook de krantenberichten van met name de
Provinciale Zeeuwse Courant zijn gebruikt omdat ook de media en de berichtgeving over het
onderwerp een onderdeel vormt van het proces. Aan het begin van dit onderzoek zijn de
Westerschelde en de polders die rol speelden in de verschillende beleidsplannen bezocht om een beter
beeld te krijgen van het onderzoeksonderwerp. Daarnaast is voor de theoretische onderbouwing van
dit onderzoek een literatuurstudie verricht. Hierop is de beschrijving van de gebruikte concepten zoals
in Hoofdstuk 2 weergegeven gebaseerd. De combinatie van al deze methoden is gebruikt om een zo
betrouwbaar mogelijk beeld te vormen van het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖.
Doordat de interviews van de sleutelfiguren de basis vormen voor dit onderzoek zal in de volgende
paragraaf de toegepaste methode in meer detail worden besproken.
Interview methode
De belangrijkste informatiebron voor het beleidsproces zijn de kwalitatieve interviews met de
betrokken actoren. Deze personen zijn intensief betrokken geweest in het beleidsproces en vormen
daardoor een cruciale informatiebron. In de selectie van de personen voor de interviews was het
uitgangspunt om van alle verschillende betrokken actoren een persoon te spreken. Hierbij is het
streven geweest om de personen die het in de periode 2005-2009 het meest betrokken zijn geweest in
het proces te interviewen. Door een ruwe analyse van het proces en de door aan de eerste respondenten
te vragen wie volgens hen belangrijke personen in het proces zijn geweest (sneeuwbalmethode),
konden de gewenste personen voor de interviews worden bepaald. Doordat er een grote hoeveelheid
actoren betrokken is geweest bij het proces, is de keuze gemaakt om wel alle betrokken lokale en
regionale actoren te spreken en de bestuurder op provinciaal niveau. Doordat de mening en acties van
de politici die sterk betrokken zijn geweest in het proces goed te analyseren is uit de verslagen van
openbare vergaderingen is vanwege de tijdsduur van deze scriptie de keuze gemaakt geen provinciale
en nationale volksvertegenwoordigers te interviewen. In de lijst van respondenten (zie referenties) zijn
alle personen weergegeven die zijn geïnterviewd voor dit onderzoek.
Naast de keuze van de sleutelfiguren is de opzet van de interviews ook bepalend voor dit
onderzoek. In dit geval is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews, gebaseerd op de
onderzoeksvragen (Mason 2004). Hierbij is gebruik gemaakt van zo open mogelijke vragen, zodat de
respondenten hun eigen verhaal en eigen interpretatie van het proces konden geven.
Dit onderzoek richt zich op de periode maart 2005-april 2009, doordat de interviews in de periode
november-december 2008 is uitgevoerd, zijn de reacties van de geïnterviewden voornamelijk
geïnterpreteerd als hun visie op het moment van interview. Tijdens het proces hebben er leermomenten
en veranderingen van interpretaties plaatsgevonden waardoor er achteraf een andere interpretatie aan
de gebeurtenis kan zijn gegeven (Emans 2002).
Tijdens het merendeel van de interviews is niet alleen gebruik gemaakt van mondelinge
vragen, maar ook gebruik gemaakt van kaartjes met alle actoren in het proces erop. Een van de doelen
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van de interviews was om de perceptie van de persoon op de eigen invloed te bepalen en de perceptie
op de invloed van de andere actoren in het proces, de ego- en alterperceptie die in meer detail in
hoofdstuk 2 worden besproken. Voor veel respondenten was dit een lastige vraag om te beantwoorden.
Door deze vraag op twee verschillende manieren te stellen, zowel mondeling als in de vorm van een
opdracht om per tijdsperiode in het proces kaartjes in de volgorde van invloed te leggen, konden meer
respondenten deze vraag beantwoorden.
Van alle interviews zijn verslagen gemaakt die aan de betreffende respondenten ter
goedkeuring zijn voorgelegd. Deze verslagen zijn gebaseerd op de aantekeningen en de
geluidsopnames van de interviews, waarvoor toestemming was van de respondenten.

1.4 Afbakening van dit onderzoek
In dit onderzoek zijn keuzes gemaakt om het onderwerp te begrenzen, onder andere vanwege
praktische beperkingen als de beschikbare tijd voor dit onderzoek. Hierdoor zijn bepaalde keuzes
gemaakt die het bereik van dit onderzoek begrenzen.
Ten eerste is er in dit onderzoek gekozen om slechts naar een specifiek onderdeel van het
beleidsproces rond de maatregelen in de Westerschelde te kijken. Hierbij is ervoor gekozen om enkel
het proces in de periode maart 2005 – april 2009 in detail te analyseren. De keuze is gemaakt om enkel
naar het beleidsproces rond de opgave van de 600ha natuurherstel te kijken en de andere aspecten en
gebeurtenissen als context van dit beleidsproces te beschouwen.
Vervolgens is de keuze gemaakt om alleen van de lokale en regionale actoren de invloed te
bepalen. Hierbij zijn de lokale en regionale actoren beschouwd als de actoren die op het gebiedsniveau
van de Westerschelde actief zijn. In dit geval zijn dat de gemeenten en waterschappen langs de
Westerschelde, Zeeuwse belangenorganisaties en actieve Zeeuwse burgers. Hierbij is de provincie
Zeeland niet beschouwd als regionale actor, doordat deze tijdens het proces een gedeelde
verantwoordelijkheid heeft gekregen voor de besluitvorming en de invloed van de verschillende
onderdelen van de provincie Zeeland, zoals de Gedeputeerde Staten, de Provinciale Staten en het
ambtelijk apparaat een te grote complexiteit zou toevoegen aan dit onderzoek. Daarom is de keuze
gemaakt om niet de invloed van de provincie Zeeland te bepalen. De rol van deze actor is echter wel
nadrukkelijk opgenomen in de analyse van het proces.
Een belangrijke beperking maar ook kracht van dit onderzoek is dat de keuze is gemaakt voor
kwalitatief onderzoek van één beleidsproces. De informatie in dit onderzoek is voor een belangrijk
deel specifiek voor de situatie in de Westerschelde en de conclusies over het beleidsproces kunnen dan
ook niet gegeneraliseerd worden naar het niveau van alle beleidsprocessen in Nederland. Echter door
de keuze voor een gedetailleerde analyse van dit complexe beleidsproces zijn er wel bepaalde
inzichten naar voren gekomen die ook voor andere beleidsprocessen gelden.
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H2 Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van dit onderzoek uiteengezet. De hoofdvragen van dit
onderzoek hebben betrekking op het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖, waarbij gekeken
wordt naar de invloed van lokale en regionale actoren en de legitimiteit. Eerst zal het concept van een
beleidsproces verdiept worden, dat invulling zal krijgen door middel van het ronden model en de
beleidsarrangementen benadering. Daarna zal worden ingegaan op de concepten invloed en
legitimiteit, waarna een verwachting zal worden gegeven voor de invloed van lokale en regionale
actoren en legitimiteitsproblemen in het beleidsproces.

2.1 Het beleidsproces
In veel gevallen wordt een beleidsproces gezien vanuit een rationele benadering met opeenvolgende
fases: de voorbereidingsfase met een probleemdefinitie en mogelijke oplossingen, de beleidsbepalende
fase en de uitvoeringsfase van het beleid. Hierbij is het doel van het beleidsproces om problemen op te
lossen op een rationele manier, waarbij uit verschillende alternatieven de beste oplossing moet worden
gekozen. In dat geval wordt meestal uitgegaan van één actor, de beleidsbepaler, die de
doorslaggevende beslissing maakt. Dit model zorgt voor structuur en overzicht, maar geeft maar een
beperkte mate van de werkelijkheid weer.
In dit onderzoek wordt een andere zienswijze op het beleidsproces gebruikt. Hierbij wordt
uitgegaan van een beleidsproces met een grotere complexiteit. Zo kunnen verschillende actoren op
hetzelfde moment een andere beleving hebben van het proces, bijvoorbeeld over in welke fase het
proces zich bevindt. Voor de een is een bepaald project een nieuw beleid met een nieuw probleem
terwijl een andere actor een project kan zien als implementatie van een bepaald beleid. Een belangrijk
aspect van een beleidsproces is dat het ook een sociaal proces is tussen mensen. Daarbij spelen niet
alleen rationaliteit en probleem-oplossing een rol. Ook de identiteit en rolinvulling van de betreffende
actoren kunnen bepalend zijn in het beleidsproces. Sommige gebeurtenissen zijn op het eerste gezicht
niet rationeel, maar kunnen wel worden begrepen vanuit de sociale posities en interacties tussen
actoren. Daarnaast is er vaak niet één actor die alle beslissingen kan nemen, maar wordt het beleid
bepaald door een netwerk van actoren (Teisman 2000; Teisman 2001). Deze zienswijze op
besluitvorming als een netwerk past binnen de huidige visie van sociologie en beleidswetenschappen
waarbij ook de samenleving als netwerk wordt beschouwd. Hierbij is het uitgangspunt dat
tegenwoordig netwerken veranderlijk en instabiel zijn (Hajer and Wagenaar 2003; Van der Zouwen
2006).
Vanuit deze visie op de samenleving als netwerk kan een beleidsproces worden gezien als de
interacties tussen meerdere actoren, die gezamenlijk invloed hebben op het beleid. Deze actoren
kunnen bestaan uit verschillende overheidsactoren, waarbij er wordt uitgegaan van een
gefragmenteerde overheid. Zo hebben verschillende afdelingen van ministeries en provincies
verschillende belangen en de overheid is ook gefragmenteerd op schaalniveau: de belangen van
gemeenten, provincies en het ministerie zijn niet gelijk. Deze verschillende beleidsniveaus tussen
actoren is het multi-level aspect van een beleidsproces. Ook kunnen er actoren buiten de overheid
betrokken zijn in het beleidsproces, maatschappelijke organisaties en marktpartijen, zoals
natuurorganisaties en projectontwikkelaars. Deze meerdere soorten actoren zijn het multi-actor aspect
van een beleidsproces. (Teisman 2000; Van der Zouwen 2006).
Deze benadering van een beleidsproces past binnen de structurele veranderingen die
momenteel worden waargenomen in de rol van de overheid, beschreven als het proces van
‗government‘ naar ‗governance‘(Van der Zouwen 2006). Hierbij vindt er een verschuiving plaats van
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een beleidsstijl waarbij de overheid de enige actor is naar een beleidsstijl waarbij er een vervlechting
plaatsvindt tussen de staat, de markt en de maatschappij. Deze actoren nemen gezamenlijk deel in het
besluitvormingsproces. Deze verschuiving kan in twee dimensies worden onderscheiden: multi-actor
governance en multi-level governance. Multi-actor governance wordt gezien als een horizontale
verschuiving van de nationale overheid naar een samenwerking met andere actoren, zoals burgers,
marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Multi-level governance wordt gezien als een verticale
verschuiving van een overheersende nationale overheid naar een wisselwerking tussen verschillende
beleidsniveaus, van internationaal en Europees tot regionaal en lokaal (Keulartz et al. 2004; Van der
Zouwen 2006; Van der Zouwen and Van Tatenhove 2002). Hierbij moet als kanttekening worden
geplaatst dat er niet alleen nog maar multi-actor en multi-level governance processen plaatsvinden. Er
vinden ook nog altijd duidelijk hiërarchische nationale overheidsbesluiten plaats (Van Tatenhove et al.
2000). Daarnaast heeft Nederland niet de traditie van een sterk hiërarchische nationale overheid, maar
is er al lange tijd veel overleg met belangengroepen, het poldermodel. Er bestaan echter veel
verschillende bestuurstijlen waarin belangengroepen en burgers kunnen participeren in het
beleidsproces, zoals weergegeven in tabel 1.
Tabel 1, verschillende bestuurstijlen met bijbehorende invloedrollen van actoren,
gebaseerd op Pröpper en Steenbeek (1999, p.51-52)

Bestuurstijl
Wel interactief:
Faciliterende stijl
Samenwerkende stijl
Delegerende stijl

Participatieve stijl

Niet interactief:
Consultatieve stijl

Open autoritaire stijl

Gesloten autoritaire stijl

Omschrijving

Rol van participant

Het bestuur biedt ondersteuning
Het bestuur werk op basis van
gelijkwaardigheid met andere partijen samen
Het bestuur geeft aan de participant de
bevoegdheid om binnen randvoorwaarden zelf
beslissingen te nemen of uitvoering aan beleid
te geven
Het bestuur vraagt een open advies waarbij
veel ruimte voor discussie en inbreng is. Dit
betekend onder meer dat de participant een
eigen probleemdefinitie en oplossingsrichting
kan aangeven.

initiatiefnemer
samenwerkingspartner

Het bestuur raadpleegt de participant over een
gesloten vraagstelling: deze kan zich
uitspreken over een gegeven beleidsaanpak
binnen een gegeven probleemomschrijving
Het bestuur voert geheel zelfstandig beleid.
Om het beleid bekend te maken, verschaft het
hierover informatie. Om het beleid te laten
slagen, tracht het doelgroepen zo nodig te
overtuigen of te overreden.
Het bestuur voert geheel zelfstandig beleid en
verschaft hierover geen informatie

consultor

medebeslisser

adviseur

Doelgroep van onderzoek
of voorlichting

geen

Deze beschrijving van Pröpper en Steenbeek (1999) is gebaseerd op verschillende bestuurstijlen,
gekoppeld aan de hoeveelheid invloedsmogelijkheden voor de participanten. De beschrijving gaat uit
van een schaal in de mate van interactief beleid, waarbij ‗Interactief beleid betekent dat een overheid
in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere
overheden bij het beleid betrekt om in een open wisselwerking en/of samenwerking met hen tot de
voorbereiding, bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van beleid te komen.‘ (Pröpper and
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Steenbeek 1999, p.16) Dit interactieve beleid past in de verandering van multi-actor en multi-level
governance.
Iedere bestuursstijl heeft verschillende invloedmogelijkheden voor actoren. Zo heeft een
initiatiefnemer in een faciliterende bestuursstijl veel invloedmogelijkheden, terwijl in een open
autoritaire stijl de directe invloedsmogelijkheden van een actor beperkt zijn tot doelgroep van
onderzoek of voorlichting. In welke mate de overheid de lokale en regionale actoren heeft betrokken
bij het beleidsproces is gedeeltelijk bepalend voor de invloedsmogelijkheden en de uiteindelijke
invloed van de lokale en regionale actoren in het beleidsproces. Uit de reconstructie van het
beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ zal blijken welke rol de overheid en andere actoren
hebben gespeeld. Naast de directe invloedmogelijkheden in een bestuursproces zijn er ook
mogelijkheden om indirect invloed uit te oefenen. Dit kan helemaal buiten de politieke arena als
protestgroep, hierbij gebruik makend van demonstraties en media-acties om de doelstellingen naar de
politiek duidelijk te maken. Maar ook binnen de politieke arena kan door pleiten (‗advocacy‘) en
lobbyen invloed uitgeoefend worden. Waarbij met pleiten bedoeld wordt dat de politiek in het
algemeen geïnformeerd wordt in een formele setting en argumenten worden aangedragen,
bijvoorbeeld tijdens een hoorzitting of door inspraak. Terwijl bij lobbyen individuele beleidmakers
benaderd worden met adviezen en argumenten (Arts 1998).
Reconstructie van het beleidsproces
Om de invloed te bepalen van de lokale en regionale actoren op het beleidsproces ―Natuurherstel
Westerschelde‖ en een verklaring te vinden voor de legitimiteitsproblemen is een reconstructie van het
besluitvormingsproces nodig. Omdat dit een complex proces is met vele actoren, besluiten, interne en
externe invloeden is het onmogelijk om een compleet en objectief beeld te schetsen. Daarnaast wordt
deze reconstructie gestuurd door het perspectief van de onderzoeker op besluitvorming en het doel van
de analyse van deze reconstructie (Teisman 1995). Door het beleidsproces te zien als een complex
geheel van rationele keuzes in een specifieke sociale context, worden andere aspecten uit het proces
gereconstrueerd dan wanneer er vanuit de rationele benadering alleen naar het rationele proces rond de
problemen en oplossingen zou worden gekeken. In dit onderzoek is echter expliciet gekozen om
vanuit een meer sociale context benadering naar de invloed van lokale en regionale actoren en
legitimiteitsproblemen te kijken.
Voor de reconstructie van het beleidsproces is gebruik gemaakt van een combinatie van twee
benaderingen: het ronden model en de beleidsarrangementen. Er is voor deze combinatie gekozen
omdat deze twee benaderingen elkaar goed aanvullen. Beide benaderingen gaan uit van verandering en
stabiliteit, met de actoren als aanknopingspunt. Het ronden model is zeer geschikt om het
beleidsproces in verschillende fases te verdelen aan de hand van cruciale besluiten. Dit zijn besluiten
die later in het proces nog een rol spelen en voor een verandering van richting in het beleidsproces
hebben gezorgd. Deze cruciale besluiten zijn zeer geschikt voor de invloedbepaling. Om de mate van
invloed te bepalen is het belangrijk om te bepalen waarop de invloed is uitgeoefend. De cruciale
besluiten van het ronden model zijn uitermate geschikt om hiervoor als referentiekader te gebruiken.
Het sterkste punt van het ronden model is de bepaling van cruciale momenten in het proces. Met enkel
het ronden model is een beleidsproces goed te reconstrueren, echter door het proces ook te beschrijven
vanuit de benadering van de beleidsarrangementen kunnen de veranderingen in het proces beter geduid
worden. De vier dimensies van een beleidsarrangement, de actoren, hulpbronnen, spelregels en
discoursen zijn zeer geschikte aanknopingspunten om naar de veranderingen in het beleidsproces te
kijken. Naast de invloed op de cruciale besluiten kan daardoor ook de invloed op de veranderingen in
het proces worden bepaald. In het geval van het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖, dat
getypeerd kan worden als een proces met vele wendingen en veranderingen, is de
beleidsarrangementen benadering minder geschikt om het proces in verschillende fases te verdelen.
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Iedere verandering in een van de dimensies lijdt namelijk tot meer veranderingen, waardoor een nieuw
beleidsarrangement kan worden beschreven. Deze aanpak zou tot heel veel verschillende
beleidsarrangementen kunnen leiden die het proces niet inzichtelijker zou maken.
Daardoor is ervoor gekozen om de sterkste punten van de twee benaderingen te combineren om tot één
reconstructie van het beleidsproces te komen. In de volgende paragrafen zullen het ronden model en
de beleidsarrangementen benadering in meer detail worden besproken.

2.1.1 Het ronden model
Het uitgangspunt in het ronden model van Teisman (2000) is dat in de besluitvorming vele
beleidmakers en actoren beslissingen nemen, die in onderlinge samenhang en wisselwerking de
besluitvorming bepalen. Hierbij krijgt het beleidsproces de vorm van een reeks besluiten die zijn
genomen door verschillende actoren. Besluitvorming als een kluwen van reeksen beslissingen door
verschillende actoren, waarbij de beslissingen van bepaalde actoren weer invloed hebben op
beslissingen van andere actoren. Om inzicht te krijgen in de besluitvorming moet gekeken worden
naar de betreffende actoren, hun rol in het proces en de interacties met de andere actoren. Dit is
vergelijkbaar met de analyse van beleidsarrangementen, zie de volgende paragraaf. Het beleidsproces
wordt in het ronden model ingedeeld in verschillende periodes, de beleidsronden. Deze beleidsronden
zijn gemarkeerd door de cruciale besluiten die in het beleidsproces zijn genomen door beleidsbepalers.
De cruciale besluiten zijn de beslissingen die in een latere periode een referentiepunt blijken te zijn
voor het gedrag van actoren. Daarnaast kunnen deze cruciale besluiten gezien worden als keerpunt in
het proces: het proces gaat een nieuwe ronde in met een nieuwe dynamiek. Deze nieuwe dynamiek kan
zowel inhoudelijk als structureel zijn, bijvoorbeeld inhoudelijk met nieuwe mogelijkheden en
beperkingen voor oplossingen en structurele veranderingen door de komst van een nieuwe actor in het
beleidsproces. De cruciale besluiten in het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ zullen in dit
onderzoek door middel van een documenten analyse en door middel van interviews met sleutelfiguren
naar voren komen. Zodat het proces in verschillende ronden kan worden ingedeeld, zoals hieronder is
weergegeven:

Figuur 3, Ronden model gebaseerd op Teisman (2000), de zwarte stippen staan voor de cruciale besluiten gemaakt door de
actoren in het proces die zorgen voor een verandering in richting van het proces en de markering vormen voor een nieuwe
ronde.
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2.1.2 Beleidsarrangementen
Het ronden model zal worden aangevuld met de benadering van beleidsarrangementen zoals
beschreven door van Tatenhoven et al. (2000). Voor beleidsarrangementen is het uitgangspunt dat de
dynamiek en de stabiliteit in het beleid zowel door de dagelijkse beleidspraktijken als door structurele
maatschappelijke veranderingen worden bepaald, zie figuur 4.
Dagelijkse
beleidspraktijk

Beleidsarrangement

Structurele
maatschappelijke
veranderingsprocesse
n

Figuur 4, schematische weergave van beïnvloeding beleidsarrangementen
naar analogie Van der Zouwen en Van Tatenhove (2002)

De dagelijkse beleidspraktijken bestaan uit interacties tussen strategisch handelende actoren die het
beleid beïnvloeden, zoals interacties tussen de Europese Commissie, de minister en protestgroepen.
Hierbij worden deze actoren zowel geleid door rationele beweegredenen ten op zichte van het
onderwerp als door sociale beweegredenen, zoals rolbevestiging en identiteit in een sociale context.
Een voorbeeld hiervan is een minister van VROM die in de rol zit dat de media en de medewerkers
van het VROM verwachten dat de minister het niet eens is met een voorstel van de minister van
Economische Zaken. Vanuit deze rolbevestiging bekritiseert de minister van VROM het voorstel,
maar wel met rationele argumenten bijvoorbeeld dat er te weinig onderzoek is gedaan naar
alternatieven (Teisman 2001). Daarnaast hebben structurele maatschappelijke veranderingen invloed
op het uiteindelijke beleid, bijvoorbeeld processen als globalisering, individualisering en
Europeanisering. In dit onderzoek zal de nadruk liggen op de maatschappelijke verandering in de vorm
van multi-actor en multi-level governance.
Zowel het strategische interactie aspect als de structurele veranderingen zorgen voor een
institutionalisering van de inhoud en organisatie van een beleidsdomein, het beleidsarrangement. In dit
onderzoek gaat het om het beleidsdomein van de 600ha natuurontwikkeling voor het natuurherstel van
de Westerschelde. Het concept van beleidsarrangementen zal dieper worden uitgewerkt aan de hand
van de vier dimensies: actoren en coalities, hulpbronnen en machtsverdeling, spelregels en
beleidsdiscoursen. Deze dimensies staan niet los van elkaar, maar vormen een geheel, zoals visueel
weergegeven in figuur 5. Deze verbondenheid tussen de dimensies betekent dat een verandering in een
van de dimensies invloed heeft op de andere dimensies, waardoor een nieuw beleidsarrangement
ontstaat. Bijvoorbeeld door de introductie van een nieuwe actor in het beleidsarrangement kan er een
nieuw beleidsarrangement ontstaan waarbij ook het dominante beleidsdiscours is veranderd en er een
verandering in de machtsverdeling heeft plaatsgevonden (Van der Zouwen 2006).
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Figuur 5, de vier dimensies van een beleidsarrangement (Boer et al. 2008)
(oorspronkelijk uit Arts en Leroy 2003, p.17)

Actoren en coalities
Actoren zijn de spil van het beleidsproces, de individuen en organisaties die actief zijn in het
beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖. Of zoals gedefinieerd door Teisman (2000, p.944):
‗Actors are units capable of developing a recognizable course of action (individuals, groups or
collective/corporate entities)‘. Dit wil zeggen dat actoren doelgerichte acties uit kunnen voeren die het
beleidsproces bepalen. Hierbij heeft het begrip actoren niet alleen betrekking op individuen, maar een
actor kan ook slaan op een collectieve actor, zoals het kabinet of de gemeenteraad die als groep
gezamenlijk besluiten neemt. Een actor kan binnen een overleg één persoon zijn maar tegelijkertijd
een organisatie vertegenwoordigen (Teisman 1995). In het geval van het beleidsproces ―Natuurherstel
Westerschelde‖ zijn er veel verschillende soorten actoren betrokken; de gefragmenteerde overheid (op
verschillende niveaus, zoals de gemeenten, het waterschap, de provincie, Tweede Kamerleden en de
minister van LNV), de natuurbeschermingsorganisaties, de landbouwvertegenwoordigers,
wetenschappers, protestgroepen en burgers. Een belangrijk aspect van deze actoren in het
beleidsproces is dat ze afhankelijk van elkaar zijn. Het Rijk is bijvoorbeeld afhankelijk van de steun
van natuurorganisaties om bepaalde maatregelen uit te voeren en deze natuurorganisaties zijn weer
afhankelijk van het Rijk om een besluit te nemen tot natuurbescherming.
In dit onderzoek zal een onderscheid gemaakt worden tussen actoren op verschillende niveaus:
lokale en regionale actoren, nationale actoren en Europese actoren. Waarbij de lokale en regionale
actoren voornamelijk actief zijn op het gebiedsniveau van de Westerschelde, zoals de gemeenten rond
de Westerschelde en de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties. De nationale actoren zijn actief op het
niveau van een land, in dit geval Nederland. Ook de meeste Vlaamse actoren, zijn nationale actoren,
maar dan van België. En Europese actoren zijn actief op het niveau van de Europese Unie, in dit geval
de Europese Commissie
Tussen deze verschillende actoren kunnen coalities bestaan. Deze coalities van coöperatieve
actoren kunnen ontstaan doordat hulpbronnen, spelregels en/of beleidsdiscoursen worden gedeeld.
Daarnaast kan een coalitie ontstaan doordat actoren afhankelijk zijn van elkaars hulpbronnen. Zoals
een overheid die voor natuurontwikkeling afhankelijk is van de ecologische kennis bij beheerders van
natuurbeschermingsorganisaties. Binnen het beleidsarrangement bestaan de coalities uit aanhangers of
tegenstanders van de dominante spelregels en beleidsdiscoursen. In het geval van het beleidsproces
―Natuurherstel Westerschelde‖ wordt empirisch vastgesteld welke coalities er zijn, met als enige
voorwaarde dat coalities uit minstens 2 actoren bestaan (Van der Zouwen 2006).
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Hulpbronnen en machtsverdeling
Een beleidsarrangement kan ook beschouwd worden als een machtssysteem. De onderlinge
machtsverhoudingen tussen de betreffende actoren bepalen onder andere de beslissingen in het
beleidsproces (Van der Zouwen 2006). Hierbij wordt macht gezien als de mogelijkheid
beleidsresultaten te bepalen, in tegenstelling tot invloed waarbij het gaat om een doelgerichte actie met
een beleidsresultaat als gevolg. Macht is een meer structurele capaciteit, die slaat op de mogelijkheid
om invloed uit te oefenen (Arts 1998; Van der Zouwen 2006). Deze macht is gebaseerd op de
hulpbronnen van actoren. Waarbij het begrip hulpbronnen breed geïnterpreteerd moet worden. Dit
kunnen de formele bevoegdheden zijn om beleidstaken uit te voeren en beslissingen te nemen. Maar
de hulpbronnen slaan ook op de kennis van de betreffende actor, bijvoorbeeld ecologische kennis of
juridische kennis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Ook de hoeveelheid geld en mankracht
die een actor kan inzetten zijn hulpbronnen in een beleidsproces. In het geval van natuurontwikkeling
is grondeigendom een erg belangrijke hulpbron. Daarnaast kunnen meer informele hulpbronnen zoals
charisma van een persoon of goede relaties met verschillende actoren een rol spelen. Ook persoonlijke
onderhandelingscapaciteiten en overtuigingskracht kunnen een hulpbron in het proces zijn. Deze
verdeling van hulpbronnen en afhankelijkheden tussen actoren in het beleidsproces is bepalend voor
de machtsverhoudingen tussen de actoren (Boer et al. 2008).
Spelregels van het beleidsproces
De regels van het beleidsspel zijn de kaders waarbinnen de actoren van het beleidsarrangement zich
kunnen bewegen. Deze regels bepalen wat de mogelijkheden en grenzen zijn voor de actoren in het
beleidsproces op een praktisch niveau. Daarnaast zijn deze regels de richtlijnen voor wat de juiste en
legitieme besluiten zijn. Er zijn vele verschillende soorten regels, expliciet en impliciet, formeel en
informeel. Hierbij zijn de formele regels vastgelegd in documenten, terwijl de informele regels meer
slaan op de politieke cultuur in het beleidsdomein. Zo zijn verdragen en convenanten een voorbeeld
van formele regels terwijl de beleidscultuur van streven naar consensus een voorbeeld van een
informele regel is (Van der Zouwen 2006; Van Tatenhove et al. 2000). De cruciale besluiten die de
beleidsronden markeren zijn bepalend voor het gedrag van actoren. In veel gevallen kunnen deze
cruciale besluiten als spelregel in de volgende beleidsronden worden beschouwd.
In dit onderzoek wordt naar analogie van der Zouwen (2006) een verdeling in 4 categorieën
van spelregels gebruikt, die zowel een formeel als informeel karakter kunnen vertonen. Ten eerste zijn
er regels die de allocatie van verantwoordelijkheid bepalen. Deze regels bepalen wie waarvoor
verantwoordelijk is, hoe de taakverdeling tussen de verschillende actoren is, wie initiatieven neemt en
wie verantwoordelijk is voor het proces. De tweede categorie bestaat uit de regels die de
toegankelijkheid tot het proces bepalen. Deze regels bepalen hoe open het proces is, wie wel en wie
niet mee mag doen in het beleidsproces. Deze regels hebben dan ook een direct verband met welke
actoren zich in het beleidsarrangement bevinden. De derde categorie van regels slaat op de
kadervormende regels, de wetgeving en de beleidsplannen die als criteria gelden voor de keuzes
binnen het beleidsproces. De omgang- of interactieregels vormen de laatste categorie. Deze regels
slaan op de afspraken die gemaakt zijn over de manier waarop verschillende actoren met elkaar
overleg plegen.
Beleidsdiscoursen
De tot nu toe beschreven dimensies hebben betrekking op de organisatorische aspecten van
beleidsarrangementen, de discoursdimensie gaat meer in op de inhoud van het beleidsproces. De
actoren in een beleidsarrangement hebben verschillende opvattingen en ideeën over de betrokken
problemen en mogelijke oplossingen. Met de beleidsdiscoursen wordt in dit onderzoek het
14

achterliggende referentiekader bedoeld waaruit deze ideeën en opvattingen hun oorsprong vinden. Een
referentiekader ‗dat door actoren in onderlinge interacties wordt gebruikt om betekenis te geven aan
beleidsproblemen en beleidshandelen‘ (Boer et al. 2008, p.20). Hierbij heeft een discours betrekking
op de ideeën, concepten en verhaallijnen van actoren, maar ook op hoe dingen worden gezegd en
welke specifieke woorden daarvoor worden gebruikt door de actoren. Er bestaan veel verschillende
typen discoursen om de werkelijkheid een referentiekader te geven. In dit geval zal gekeken worden
naar de discoursen die betrekking hebben op dit specifieke beleidsveld van natuurontwikkeling in de
Westerschelde (Van der Zouwen 2006). Hierbij kan worden gedacht aan wat voor soort maatregelen
acceptabel zijn, zoals ontpolderen en onteigenen. Binnen een beleidsarrangement kunnen er
verschillende discoursen bestaan die met elkaar concurreren, maar er kan ook een dominant discours
zijn (Boer et al. 2008). In dit onderzoek zal gekeken worden welke discoursen overheersend zijn, in
welke periodes een bepaald discours dominant is. Welke veranderingen in de discoursen plaatsvonden
en door wie deze discoursen werden gebruikt.

2.2 Invloed
Vanuit de hoofdvraag naar de mate van invloed van lokale en regionale actoren op het beleidsproces
―Natuurherstel Westerschelde‖ zal nu gekeken worden naar het concept invloed. Er is sprake van
invloed bij een causale relatie tussen een actie en een uitkomst. Eerst zal een specifiekere definitie van
invloed worden gegeven, waarna dieper zal worden in gegaan op de bepaling van deze invloed.
Definitie invloed
Invloed is een breed begrip: alles heeft invloed op elkaar. Zo kan een vlinder in Amerika indirect
invloed hebben op een storm in India. Om een beter begrip te krijgen van hoe groot de invloed is
geweest van de lokale en regionale actoren op het proces zal een striktere definitie van invloed
gebruikt worden naar analogie van Arts (1998):
Het (gedeeltelijk) bereiken van een actor’s doel in het beleidsproces dat (in ieder geval gedeeltelijk)
veroorzaakt is door een doelgerichte actie van deze actor.
In deze definitie komen enkele belangrijke concepten naar voren om een onderscheid te maken of een
actor wel of niet invloed heeft gehad en in welke mate. Zo moet er een doelgerichte actie hebben
plaatsgevonden door de actor, die ook daadwerkelijk invloed heeft gehad op de uitkomst. Dat wil
zeggen dat wanneer een andere actor de uitkomst heeft bewerkstelligd of de besluitnemer zelf tot een
ander inzicht is gekomen, er geen sprake is van invloed. Om te zien of een verandering is veroorzaakt
door een andere partij, zal naar de invloed van alle relevante actoren worden gekeken. Wanneer
meerdere partijen met vergelijkbare doelen vergelijkbare of gezamenlijke acties ondernemen om
invloed uit te oefenen dan kan op basis van de hoeveelheid hulpbronnen die door deze partijen is
gebruikt, een onderscheid worden gemaakt in welke partijen de meeste invloed hebben gehad. In dit
onderzoek zal in een geval dat actoren samenwerken in een coalitie en het onduidelijk is of een van de
actoren meer of minder invloed heeft gehad, dan zal de invloed op het niveau van de coalitie bepaald
worden. Hierbij is het noodzakelijk dat deze coalitie een gezamenlijk doel heeft en gezamenlijk of
elkaar aanvullende doelgerichte acties hebben ondernomen. In dit onderzoek zal alleen een grove
indeling worden gemaakt in de mate van invloed, doordat juist het aspect van verdeling erg lastig te
operationaliseren is. Daarnaast is er nog het aspect dat een actor zelf tot een ander inzicht kan zijn
gekomen. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer door een democratische verkiezing de positie
van een besluitnemer wordt ingenomen door een nieuwe persoon met mogelijk een andere politieke
kleur (Arts, 1999). De relevante persoonswisselingen zullen expliciet worden gemaakt in de
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reconstructie van het beleidsproces en op basis van alle informatie zal een inschatting worden gemaakt
in hoeverre er sprake is van verandering in de actor zelf. In het geval van democratische verkiezingen
zal ook gekeken worden of actoren invloed hebben gehad op deze verandering van nieuwe personen in
de besluitvorming. Tevens wordt de mate van invloed bepaald door de mate waarin het besluit
overeenkomt met het doel van de actor. Hierbij kan het besluit een maatregel uitvoeren zijn, maar ook
het besluit om juist geen actie te ondernemen. Bijvoorbeeld het doel van de protestgroepen in het
beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ is dat het ontpolderen niet doorgaat.
In een beleidsproces kan het concept invloed ook onderscheiden worden in product- en
procesinvloed (zie figuur 6). Hierbij wordt met productinvloed de invloed op de uiteindelijke formele
uitkomst van het beleidsproces bedoeld. Met procesinvloed worden de tijdelijke effecten bedoeld, die
mogelijk geen weergave zien in de uiteindelijke realisatie van het beleid (Arts 1998). In dit onderzoek
zal het beleidsproces beschreven worden aan de hand van verschillende ronden, gemarkeerd door
cruciale besluiten. Deze invloed zal bepaald worden als productinvloed per beleidsronde, dat wil
zeggen: de mate van invloed op het cruciale besluit dat deze ronde afsluit. Daarnaast zal de
procesinvloed geanalyseerd worden die uit de reconstructie van het beleidsproces naar voren komt.
Hierbij zal gelet worden op veranderingen in de 4 dimensies in het beleidsarrangement: veranderingen
in de samenstelling van actoren en coalities in het proces, veranderingen in machtsverhoudingen en
gebruik van hulpbronnen, veranderingen in de spelregels en veranderingen in het beleidsdiscours
(bijvoorbeeld de dominante probleemdefinitie). Ook het aspect van de tijdsduur van het proces zal mee
worden genomen in de procesinvloed bepaling.
Invloed
als (gedeeltelijk) doel bereiken door doelgerichte actie

Productinvloed

Procesinvloed

Figuur 6, schematische weergave van het concept invloed

De reputatie methode
De reconstructie van het beleidsproces zal als uitgangspunt worden genomen voor de invloedbepaling,
daarnaast zal de reputatie methode in de vorm van ego- en alter-percepties van de betreffende actoren
op de invloed gebruikt worden om de analyse meer diepgang te geven.
De reputatie methode berust op het uitgangspunt dat in sociale relaties de gemeenschappelijke
perceptie van macht en invloed de uiteindelijke macht en invloed bepaalt. Dit komt duidelijk naar
voren in het Thomas-theora: ‗If men define their situation as real, it is real in its consequences‖ (Arts,
1998, p.76, oorspronkelijk uit Volkert, 1951). Oftewel wanneer een actor als invloedrijk word
beschouwd dan heeft deze actor ook daadwerkelijk invloed. De reputatie methode is door Arts (1998;
2006) toegepast in de EAR methode, die staat voor Egoperceptie, Alter-perceptie and Researchers
analyse. Bij deze EAR-methode wordt van de actor, waarvan de invloed wordt bepaald, de perceptie
op de eigen invloed bepaald, de egoperceptie. Deze perceptie wordt case specifiek benaderd, dat wil
zeggen dat specifieke voorbeelden worden gevraagd waarop invloed zou zijn uitgeoefend. Deze
concrete invloedmomenten worden als uitgangspositie genomen voor de alter-perceptie bepaling.
Hiervoor wordt aan de andere actoren in het beleidsproces gevraagd of deze actoren wel of niet op
deze specifieke momenten invloedrijk zijn geweest. Nadat de percepties van de betrokken actoren is
bepaald, wordt aan de hand van de intensieve procesanalyse door de onderzoeker bepaald in welke
mate er invloedis geweest, de researchers-perceptie (Arts, 1999). Deze aanpak is in een aangepaste
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versie toegepast voor dit onderzoek. De egoperceptie van actoren op hun eigen invloed op het proces
is in de interviews met de sleutelfiguren bepaald. Daarnaast is van elke sleutelfiguur de alter-perceptie
gevraagd op de invloed van alle andere relevante actoren. Hierdoor is informatie verkregen over hoe
de desbetreffende actoren de invloed op het beleid hebben ervaren.
De invloedbepaling
Het doel van dit onderzoek is de invloed van lokale en regionale actoren te analyseren om meer inzicht
te krijgen in dit complexe beleidsproces. Voor dit inzicht is een ruwe verdeling in de mate van invloed
voldoende zodat de verschillen in invloed tussen de verschillende actoren naar voren komen. De mate
van invloed bepalen is een lastige opgave. Het is onmogelijk om zeker te weten of alle zichtbare en
onzichtbare factoren meegenomen zijn in een analyse, het blijft een ‗informed guess‘ (Arts 1998).
Door de combinatie van de reconstructie van het proces en de reputatie methode wordt de invloed zo
betrouwbaar mogelijk bepaald.
De mate van invloed zal in dit onderzoek verdeeld worden in drie subcategorieën, zoals
hieronder beschreven. De exacte bepaling van invloed is afhankelijk van de mate van overeenkomst
met het doel van de actor en de mate waarin de actor dit besluit of de richting heeft veroorzaakt door
een doelgerichte actie.
Productinvloed
 Weinig tot geen invloed: Het cruciale besluit komt niet overeen met het doel van de actor.
 Matige tot substantiële invloed: Het cruciale besluit komt (gedeeltelijk) overeen met het doel van
de actor en is gedeeltelijk veroorzaakt door een doelgerichte actie van deze actor.
 Veel invloed: Het cruciale besluit komt volledig overeen met het doel van de actor en dit is
veroorzaakt door een doelgerichte actie van deze actor.
Procesinvloed:
 Weinig tot geen invloed: Het proces gaat niet in een richting die dichter bij het doel van de actor
staat.
 Matige tot substantiële invloed: Het proces gaat in een richting die dichter bij het doel van de actor
staat, gedeeltelijk veroorzaakt door een doelgerichte actie van deze actor.
 Veel invloed: Het proces gaat in een richting die dichter bij het doel van de actor staat,
veroorzaakt door een doelgerichte actie van deze actor.

2.3 Legitimiteit
In dit onderzoek zal ook gekeken worden naar de legitimiteitsproblemen in het proces. Vanuit multilevel en multi-actor governance en de specifieke context zal een verklaring worden gezocht voor deze
legitimiteitsproblemen. De afgelopen jaren is de legitimiteit van de 600ha natuurontwikkeling
duidelijk ter discussie gesteld. Er zijn veel protesten geweest tegen de plannen en het provinciale
bestuur beroept zich op een gebrek aan maatschappelijk draagvlak om bepaalde maatregelen niet uit te
voeren. Hierbij wordt met legitimiteit bedoeld in hoeverre een beleid wordt geaccepteerd. Deze
acceptatie is gekoppeld aan een bepaalde actor of actoren groep en aan een bepaald niveau. Zo is de
natuurontwikkeling onder andere gebaseerd op de EU wetgeving van Natura 2000, die stelt dat het
herstellen van de unieke natuur in Zeeland in het algemene belang is (LNV 2005). Dit is echter niet in
het belang van de gehele Zeeuwse bevolking. Er is een botsing tussen de belangen van de Zeeuwse en
de Europese bevolking. Hieruit blijkt dat de legitimiteit van een besluit of beleidsproces ook
afhankelijk is van op welk niveau je naar de legitimiteit kijkt. Vanuit Europees perspectief kan een
beslissing legitiem zijn, terwijl dit op lokaal niveau niet als legitiem wordt beschouwd. Een beleid
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wordt volledig geaccepteerd wanneer op alle niveaus het beleid als legitiem wordt beschouwd (Van
Tatenhove 2008). Dit is echter vaak niet het geval, zoals ook in het beleidsproces ―Natuurherstel
Westerschelde‖. Door een verdeling te maken in verschillende typen legitimiteit en draagvlak zullen
deze concepten worden verduidelijkt.
Legitimiteit
Met de mate van legitimiteit wordt duidelijk gemaakt in hoeverre een besluit te rechtvaardigen is.
Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in verschillende soorten legitimiteit, naar anologie van
van Tatenhove (2008) : input of voorbereidings-georiënteerde legitimiteit, proces-georiënteerde
legitimiteit en output of resultaat-georiënteerde legitimiteit, zie figuur 7.
Input-legitimiteit

Legitimiteit

Proces-legitimiteit

Output-legitimiteit
Figuur 7, schematische weergave van het concept legitimiteit

Bij input-legitimiteit gaat het om wie de besluiten nemen. Een politieke keuze is legitiem wanneer het
de voorkeur van de bevolking vertegenwoordigt. Deze legitimiteit kan gewaarborgd worden doordat
het beleid op een democratische wijze tot stand komt. Zo halen de besluiten van de Tweede Kamer
hun legitimiteit uit het feit dat de Tweede Kamerleden democratisch gekozen zijn door de Nederlandse
bevolking. Door deze democratische basis worden de besluiten van de Tweede Kamer in het algemeen
geaccepteerd. De input-legitimiteit gaat ook om de overtuiging dat de beleidmakers voldoende
legitimiteit hebben om deze besluiten te nemen. De input-legitimiteit kan worden verkregen door
democratische verkiezingen maar ook door een goede belangenvertegenwoordiging. Een interactief
proces met ook niet-democratisch gekozen actoren kan een hoge input-legitimiteit hebben doordat alle
relevante belangen in de besluitvorming vertegenwoordigd worden. In het geval dat de betrokkenheid
van deze actoren niet ter discussie wordt gesteld maar juist belangrijk wordt gevonden, kan deze
constructie een hoge acceptatie hebben.
Bij proces-legitimiteit gaat het om de transparantie en duidelijkheid in de
verantwoordelijkheden in het beleidsproces, of procedures op de juiste manier zijn verlopen en
verantwoordelijkheden en taken door de juiste personen worden uitgevoerd. Hierbij is het ook
belangrijk dat de besluiten op het juiste beleidsniveau worden genomen.
Bij output-legitimiteit gaat het om de acceptatie van het uiteindelijke beleid of de
voorgenomen maatregelen. Deze acceptatie kan ontstaan vanuit het besef dat het besluit noodzakelijk
is voor het algemeen belang. Er kunnen echter op nationaal niveau besluiten worden genomen in het
algemeen belang van de Nederlandse bevolking terwijl dit niet in het belang is van een specifieke
gemeenschap in Zeeland. Hierdoor hebben verschillende actoren ook een andere perceptie of een
maatregel legitiem is. Daarnaast kan een politieke keuze legitiem zijn wanneer het betrekking heeft op
een probleem dat alleen collectief kan worden opgelost (Van Tatenhove 2008). In dit onderzoek zal de
output-legitimiteit beschouwd worden als de acceptatie van de voorgestelde maatregelen.
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Draagvlak
Een ander veel gebruikte term voor de acceptatie van beleid is het begrip draagvlak. Het concept van
legitimiteit wordt veel gebruikt in analyses terwijl draagvlak meer een concept is dat in de dagelijkse
praktijk wordt gebruikt. In dit onderzoek wordt met beide begrippen de acceptatie van het beleid
bedoeld. Hierbij wordt het concept legitimiteit gebruikt als analyse concept, terwijl het concept
draagvlak gebruikt wordt in de beschrijving van het proces en meer verbonden is met de personen die
het beleid wel of niet accepteren. De keuze om beide begrippen te gebruiken is gemaakt vanuit de
redenering dat in de context van het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ het concept
draagvlak door de actoren zelf wordt gebruikt en niet het concept legitimiteit.
In het dagelijks gebruik is draagvlak een container begrip: er worden meerdere betekenissen
aan gegeven in verschillende contexten. In dit onderzoek zullen de verschillende dimensies van
draagvlak zoals beschreven door Bogaert (2004) gebruikt worden. Waarbij draagvlak bestaat uit
passieve steun, bestaande uit goedkeuring, aanvaarding of geen verzet, en actieve steun, bestaande uit
medewerking of eigen initiatief van een actor. Een belangrijke voorwaarde hierbij voor draagvlak is
voldoende kennis. Daarnaast is draagvlak verbonden met mensen, met specifieke actoren. Hiervoor zal
een onderscheid gemaakt worden tussen maatschappelijk draagvlak en bestuurlijk draagvlak, zie
figuur 8. Het maatschappelijk draagvlak heeft betrekking op (individuele) burgers en maatschappelijke
organisaties en groeperingen. Het bestuurlijk draagvlak heeft betrekking op het draagvlak van
ambtenaren en van de democratisch gekozen bestuurders op verschillende bestuursniveaus. Deze
categorisering van draagvlak wil niet zeggen dat maatschappelijk draagvlak losstaat van bestuurlijk
draagvlak, ze zijn juist sterk met elkaar verbonden. Zo zal het bestuurlijk draagvlak voor een
maatregel afnemen, wanneer een politicus beseft dat er geen maatschappelijk draagvlak is van de
lokale en regionale bevolking. Draagvlak is dynamisch en ontstaat door interactie van actoren. Naast
het onderscheid in waar het draagvlak ligt (maatschappelijk of bestuurlijk) is er ook een onderscheid in
algemeen en specifiek draagvlak. Zo kan er wel draagvlak zijn voor de noodzaak van natuurherstel,
maar geen draagvak voor een specifieke maatregel.
Maatschappelijk draagvlak
Draagvlak
Bestuurlijk draagvlak
Figuur 8, schematische weergave van het concept draagvlak

Actoren kunnen op verschillende manieren steun aan een maatregel of beleid verlenen; vanuit
consensus, commitment of tolerantie. Er kan volledige overeenstemming bestaan over het beleid:
consensus. De belangentegenstellingen kunnen ook zo groot zijn dat volledige overeenstemming niet
mogelijk is, maar dat een partij toch bijdraagt aan de uitvoering van het besluit als commitment, vanuit
de gedachte dat meewerken het beste alternatief is. Wanneer ook dit niet mogelijk is kan een partij het
besluit ook tolereren, waarbij de partij niet meewerkt aan de uitvoering maar dit ook niet blokkeert (De
Bruijn et al. 2002).
In dit onderzoek zal gekeken worden naar de verschillende legitimiteitsproblemen en specifiek naar de
dynamiek in het gebruik van draagvlak tijdens het proces. Zo kunnen verschillende vormen van
legitimiteit soms in tegenspraak met elkaar zijn en is het niet mogelijk deze tegelijkertijd te realiseren.
Hierbij is het interessant voor welke vorm en van wie de legitimiteit wordt gekozen als
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rechtvaardiging voor de beleidskeuze. In de analyse van het beleidsproces zullen deze verschillende
aspecten van legitimiteit naar voren komen als specifieke legitimiteitsproblemen. Hiervoor zal in de
beleidsarrangementen analyse naast het draagvlak van de betreffende actoren voor de beoogde
maatregelen ook worden gekeken naar de inzet van maatschappelijk draagvlak door actoren als
argument in het beleidsproces. Legitimiteit is niet een constante maar kan veranderen in de tijd. Door
de analyse van verschillende periodes in het beleidsproces kunnen deze veranderingen naar voren
komen, zodat meer inzicht in het beleidsproces kan worden verkregen (Van Tatenhove 2008). Hierbij
kan een legitimiteitsprobleem een reactie teweeg brengen in een volgende ronde. Welke
legitimiteitproblemen hebben plaatsgevonden zal empirisch moeten blijken.

2.4 Wisselwerking invloed en legitimiteitsproblemen
In dit onderzoek is ervoor gekozen om naar twee elementen in het beleidsproces meer specifiek te
kijken: de invloed van lokale en regionale actoren en de legitimiteit van het beleidsproces. Deze keuze
is niet toevallig. In dit onderzoek wordt er van uitgegaan dat er een relatie bestaat tussen invloed en
legitimiteit. Zo is een van de vooronderstellingen in beleidswetenschappen dat door belanghebbenden
te betrekken bij het beleidsproces (en daarmee de invloedmogelijkheden van deze belanghebbenden te
vergroten) het draagvlak voor het beleid en de legitimiteit van het beleid wordt vergroot (De Bruijn et
al. 2002). Daarbij wordt uitgegaan van de relatie tussen de invloed van een belanghebbende en de
acceptatie van het beleid door deze belanghebbende. Vanuit de vooronderstelling van deze relatie zijn
beleidsstijlen ontstaan zoals procesmanagement en interactief beleid waarbij belanghebbenden meer
betrokken zijn in het beleidsproces. In de praktijk zijn er interactieve processen die als succesverhaal
kunnen worden gezien in het bevorderen van het draagvlak, maar dit geldt niet voor alle interactieve
processen. Er zijn meer aspecten die bepalend zijn voor de acceptatie van betrokkenen. De wijze
waarop invloed kan worden uitgeoefend is een van deze aspecten die meespelen (Pröpper and
Steenbeek 1999). Een ander aspect is of er omstandigheden zijn waarin de betreffende actoren van
elkaar kunnen leren. Draagvlak voor het beleid kan ontstaan doordat er in het beleidsproces
leermomenten zijn geweest waardoor verschillende partijen elkaars belangen beter begrijpen of
gezamenlijk tot besluiten zijn gekomen (Meijerink 1999). Het is echter ook mogelijk dat er ondanks
interactie tussen actoren geen draagvlak wordt gevonden bij een bepaalde actor en dat deze actor in
protest gaat en met voldoende hindermacht het proces zelfs kan stilleggen. Hiermee heeft een actor
door geen draagvlak voor het beleid te hebben uiteindelijk een hoge invloed. Het verband tussen
invloed en draagvlak kan in dit geval op de volgende twee manieren verklaard worden: door een lage
betrokkenheid is er weinig invloed en daardoor ook weinig draagvlak voor het beleid. Een andere
verklaring is dat door weinig draagvlak er veel protest en hindermacht is ontstaan, met als gevolg dat
deze (lokale en regionale) actor een grote invloed heeft op het proces. Het empirische onderzoek van
het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ zal uitwijzen in welke mate en op welke manier er in
dit geval invloed is geweest van de lokale en regionale actoren en hoe dit samenhangt met het
draagvlak van deze actoren voor het beleid.
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Deel 2: Analyse beleidsproces
“Natuurherstel Westerschelde”
In dit deel van de scriptie staan de resultaten van het onderzoek centraal, de analyse van beleidsproces
rond het natuurherstel in de Westerschelde in de periode maart 2005 - april 2009. Eerst zal in
Hoofdstuk 3 de historische en politieke context worden geschetst, waarbij het besluit en het proces
naar de Ontwikkelingsschets, dat het beginpunt is voor de analyse van het beleidsproces, in meer
detail zal worden beschreven. In de volgende hoofdstukken zal het beleidsproces per ronde worden
beschreven en geanalyseerd. Deze verdeling in 5 ronden is gemaakt aan de hand van de cruciale
besluiten, die een bepalende verandering in de richting van het proces tot gevolg hebben gehad. De
analyse van het beleidsproces begint met de besluiten in de Ontwikkelingsschets 2010 zoals
vastgesteld in maart 2005 door Nederland en Vlaanderen. De volgende ronde in het beleidsproces
begint door het cruciale besluit van de provincie Zeeland in februari 2006 met de bekendmaking van 5
polders als locatie voor natuurherstel in het middengebied van de Westerschelde. Het volgende
cruciale besluit is de instelling van de commissie Maljers voor onderzoek naar alternatieven in
september 2006 door de provincie Zeeland. Hierna neemt het proces een nieuwe wending door het
besluit van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en Stichting de Levende Delta om
het Zeeuwse Akkoord in juni 2007 niet te ondertekenen. Een nieuwe ronde begint wanneer de Tweede
Kamer in december 2007 besluit het Nederlands-Vlaamse verdrag te ratificeren onder de voorwaarde
dat het ministerie van LNV een commissie instelt voor alternatieven voor de Hedwigepolder. De
analyse van dit beleidsproces zal stoppen bij het cruciale kabinetsbesluit op 17 april 2009 om de
Hedwigepolder niet te ontpolderen. Deze 6 cruciale besluiten vormen de begin- en eindpunten van 5
ronden, zoals weergegeven in de onderstaande figuur:

Figuur 9, Het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ in het rondenmodel,
met 6 cruciale besluiten (zwarte stip) die de 5 verschillende ronden begrenzen.
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De 5 ronden zullen afzonderlijk worden geanalyseerd in H4 t/m 8, waarbij de belangrijkste aspecten
en momenten van deze ronde worden beschreven en geanalyseerd inclusief de input-, proces- en
output legitimiteitsproblemen. Voor de analyse zal gebruik worden gemaakt van de vier dimensies van
beleidsarrangementen: de actoren en coalities, de hulpbronnen en de machtsverdeling, de spelregels
van het beleidsproces en de beleidsdiscoursen. De analyse van het beleidsproces is gebaseerd op de
interviews met sleutelfiguren in het proces, verslagen van overleggen op provinciaal en nationaal
niveau, rapporten die van cruciaal belang waren in het proces en krantenartikelen.
Na de beschrijving en analyse van iedere ronde zal de invloed van de lokale en regionale
actoren in deze ronde worden bepaald. In dit onderzoek is invloed gedefinieerd als: Het (gedeeltelijk)
bereiken van een actor‘s doel dat (in ieder geval gedeeltelijk) veroorzaakt is door een doelgerichte
actie van deze actor. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen productinvloed en procesinvloed. Met
productinvloed wordt de invloed op het cruciale besluit bedoeld, met procesinvloed wordt de invloed
bedoeld op de richting en tijdsduur van het proces. Hierbij is een verdeling gemaakt in welke mate
lokale en regionale actoren invloed hebben gehad. Wanneer het cruciale besluit of de richting van het
proces niet overeen komt met het doel van de actor is er sprake van geen tot weinig invloed. Bij een
(gedeeltelijke) overeenkomst van het besluit of de richting van het proces met het doel van de actor
waarbij dit gedeeltelijk is veroorzaakt door een doelgerichte actie van deze actor is er sprake van
matige tot substantiële invloed. Afhankelijk van de mate waarin het cruciale besluit of de richting van
het proces gedeeltelijk overeenkomt met het doel van de actor en de mate waarin de actor dit besluit of
de richting heeft veroorzaakt door een doelgerichte actie is bepalend of er sprake is van matig, matig
tot substantieel of substantiële invloed. Wanneer het besluit of de richting van het proces volledig
overeenkomt met het doel van deze actor en is veroorzaakt door een doelgerichte actie van deze actor
dan is er sprake van veel invloed.
Per ronde zal ook een verklaring worden gegeven voor de legitimiteitsproblemen in die ronde.
Hierbij gaat de input-legitimiteit over de goede vertegenwoordiging van de voorkeur van de
bevolking, doordat de keuze is gemaakt door democratisch gekozen vertegenwoordigers of door een
groep van actoren die alle belangen in het geding vertegenwoordigen. Proces-legitimiteit heeft
betrekking op de transparantie van het proces en de duidelijkheid bij wie welke verantwoordelijkheden
liggen en op welk beleidsniveau bepaalde besluiten worden genomen. Output-legitimiteit gaat om de
acceptatie van de voorgestelde maatregelen. Wanneer er kritiek wordt geuit op een van deze punten is
er sprake van een legitimiteitsprobleem. Deze problemen zullen vanuit de context en de perceptie van
multi-actor en multi-level governance worden verklaard.
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H3 Historische en politieke context
Om het beleidsproces rond de 600ha natuurherstel langs de Westerschelde te kunnen begrijpen is het
essentieel om de weten in welke context dit beleidsproces plaatsvindt. In dit hoofdstuk zal in worden
gegaan op de historische en politieke context, die relevant is voor het beleidsproces ―Natuurherstel
Westerschelde‖. Hierbij zal gekeken worden naar de historische veranderingen in het Westerschelde
estuarium, zowel natuurlijk als door menselijk ingrijpen (ontpolderen, verdiepen en baggeren).
Daarnaast zal naar de ontwikkelingen tussen Nederland en België over de Westerschelde worden
gekeken (van het Tractaat van 1839, de 2de verdieping tot de Ontwikkelingsschets), waarbij ook op de
rol van de Europese Unie zal worden ingegaan. Het is altijd lastig om te bepalen waar te beginnen bij
een historische context. In dit geval zal eerst kort worden gekeken naar de ontstaansgeschiedenis van
het Westerschelde gebied en enkele opmerkelijke gebeurtenissen die nu nog altijd van invloed zijn op
de beleidsprocedures rond de Westerschelde.

3.1 Het Westerschelde estuarium
Het Westerschelde estuarium is een gebied dat continu aan het veranderen is en heeft dan ook een
lange geschiedenis met landschappelijk en ecologisch veranderingen.
Ontstaansgeschiedenis van de Westerschelde
De Westerschelde is niet altijd verbonden geweest met de rivier de Schelde, maar is enkele duizenden
jaren geleden begonnen als zeearm, die langzaam steeds dieper landinwaarts is komen te liggen. Het
gebied langs deze zeearm is sinds de vroege middeleeuwen beïnvloed door mensen door het bedijken
en inpolderen van grote en kleinere gebieden, die door het natuurlijke proces van opslibbing van de
schorren geschikt zijn geworden voor de landbouw. Hierdoor kwam het gebied van de rivier de
Westerschelde steeds meer vast te liggen. Door stormen veranderde de begrenzing van de
Westerschelde nog wel, de dijken raakten bij grote stormen regelmatig overspoeld. In de vroege
middeleeuwen ontstond de verbinding met de rivier de Schelde, die voorheen uitmondde in de
Oosterschelde. Met deze verbinding met de rivier de Schelde is de Westerschelde onderdeel geworden
van het estuarium, een meergeulensysteem met enkele grote zij-armen (Sloe, Braakman, Kreekrak),
zoals te zien in figuur 10 en 11. Deze zij-armen als het Braakman zijn grote ondiepe slikgebieden (Van
den Bergh et al. 2003).

Figuur 10, veranderingen in het Westerschelde gebied tussen 1000-1950 (Schelde Informatie Centrum 1999, Scheldeatlas)
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Veranderingen in de Westerschelde
Het proces van inpolderen en na zeedoorbraken opnieuw inpolderen heeft er uiteindelijk voor gezorgd
dat het oppervlak van het Westerschelde estuarium is afgenomen, zie figuur 11. De dijkdoorbraken
waarna weer ingepolderd werd zijn niet alleen door de natuur ontstaan, maar ook door mensen tijdens
de strijd om Antwerpen in de 16 de eeuw. Zo is het verdronken land van Saeftinge ontstaan door het
doorsteken van de dijken door Nederlandse soldaten in 1584 (met als doel Antwerpen te verdedigen
tegen de Spanjaarden). Dit gebied was al gedeeltelijk onder water gelopen door stormen in 1570 en
1574, door het doorsteken van de dijken kwam een groot gebied tot in België onder water te staan.
Hierna zijn de herstelwerkzaamheden door de boeren weer begonnen, waarbij de Hertogin
Hedwigepolder in 1907 in dit verdronken gebied als laatste is bedijkt (Zeeuwse Landschap 2008).

Figuur 11, Inpolderingen in de Westerschelde sinds 1650, oorspronkelijk uit Van der Spek (1994) in (Van der Weck 2007).

Naast het inpolderen vonden er ook natuurlijke veranderingen plaats in het Westerschelde estuarium,
gestimuleerd door de stijging van het gemiddelde zeeniveau (onder andere door de bodemdaling). De
stijging van het zeeniveau zorgde voor meer energie in het systeem waardoor door erosie de geulen
dieper werden en er nog meer water het gebied in kon. De gevolgen hiervan zijn: een verkleining van
de slikken, een vergroting en ophoging van de platen, een relatieve toename van het hoogdynamische
gebieden en een versteiling van de geulranden. Door deze veranderde morfologie neemt de getijde
energie in het gebied toe, wat weer van invloed is op het uitslijpen van de geulen (Van den Bergh et al.
2003).
Deze morfologische veranderingen hadden tot gevolg dat de natuurlijke schorvorming sterk
werd verminderd, daarom werd rond 1930 het Engelse slijkgras geïntroduceerd, dat een explosieve
uitbreiding van het areaal aan schorren tot gevolg had. Het vormen van schorren werd bevorderd om
het gebied geschikt te maken voor inpolderen. Enkele grote gebieden die daarna zijn ingepolderd zijn
Braakman en het Sloegebied (Van den Bergh et al. 2003). Voor het verdronken land van Saeftinge zijn
ook de eerste maatregelen genomen om in te polderen, met een strekdam om het opslibben te
bevorderen en door het planten van Engelse slijkgras. Dit gebied is echter vanuit vernieuwde inzichten
halverwege de 20ste eeuw ten op zichte van natuurbehoud onderdeel gebleven van het Westerschelde
estuarium (Zeeuwse landschap 2008).

24

Naast de morfologische veranderingen vond er nog een andere belangrijke verandering plaats
in de Westerschelde, de waterkwaliteit. Door de industrialisatie van het stroomgebied van de Schelde,
de hoge populatiedruk en geen waterzuivering raakte het water en de sedimenten van de
Westerschelde heftig verontreinigd (Meijerink 2008). Dit had ook meteen effecten op de ecologie in
de Westerschelde. Zo was de waterverontreiniging een van de oorzaken voor het verdwijnen van de
zeehonden in de jaren ‗70 uit de Westerschelde.

3.2 Politieke context van het Westerschelde estuarium
De beleidsmatige bescherming van de Westerschelde en de ontwikkelingen rond de verdieping van de
vaarroute in de Westerschelde vormen de belangrijkste aspecten van de politieke context.
De Westerschelde als vaarroute en politiek middel
Het Westerschelde gebied had naast de functie van landbouwgebied (toegankelijk gemaakt door
inpolderen door voornamelijk Vlaamse monniken) een belangrijke functie voor de scheepvaart,
voornamelijk voor de haven Antwerpen. Hiermee wordt de Westerschelde ook een belangrijk politiek
middel. In 1579 werd Antwerpen afgesloten van de zee door de Hertog van Parma met een schipbrug
ter hoogte van Vlissingen, met als doel Antwerpen te onderwerpen aan het Spaanse gezag. Na deze
fysieke afsluiting bleef de Westerschelde voor Antwerpen twee eeuwen lang geblokkeerd door de
belastingheffing van de Hollandse regenten, onder andere vanwege de concurrentie van Antwerpen
met de Hollandse havens. Pas tijdens de verovering van Napoleon, waarbij zowel Nederland als België
onder Frans gezag kwamen te staan werd deze blokkade opgeheven. De Westerschelde was dan ook
een belangrijk twistpunt toen de Noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden weer uit
elkaar gingen. Hierover werd het Tractaat van 1839 afgesloten, waarin de vrije doorvaart door de
Westerschelde is afgesproken. Dit is nog altijd een belangrijk document, waarop de Antwerpse haven
zich beroept in de discussie over de verdieping en toegankelijkheid van de Westerschelde (Van
Buuren 2006).
Naar de status van natuurgebied
De noodzaak voor natuurbehoud en waardering voor de Westerschelde als natuurgebied wordt door
steeds meer mensen erkend. Vanaf de jaren 70 ontstond er een Nederlands-Vlaamse coalitie tussen
natuur- en milieubeschermingorganisaties ter bescherming van het unieke ecosysteem het Schelde
estuarium. Ook binnen de Nederlandse overheid ontstond meer aandacht voor het ecologische aspect
van de Westerschelde. In navolging van internationale ontwikkelingen is een gedeelte van de
Westerschelde aangewezen als beschermd wetland gebied onder de VN Ramsar conventie van 1971.
Ook op Europees niveau komt er wetgeving voor natuurbescherming. Voor de Westerschelde is hierbij
de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitatrichtlijn uit 1992 van belang. De Vogelrichtlijn heeft het doel
de vogels die op het grondgebied van de Europese Unie in het wild leven te beschermen. Met extra
bescherming voor een aantal specifieke vogelsoorten en de habitats van deze vogels, waarbij de
gebieden beschermd, in stand gehouden of hersteld moeten worden. De Habitatrichtlijn verbreedt dit
doel tot het in stand houden van de biodiversiteit op Europees grondgebied door de bescherming van
meer soorten en habitattypen, waarbij gekeken wordt naar soorten van gemeenschappelijk Europees
belang. Soorten en habitats die op Europese schaal zeldzaam zijn, krijgen extra bescherming. De
gebieden onder beide richtlijnen moeten gezamenlijk het Europese netwerk van natuurgebieden
Natura 2000 vormen. Hier komt bij dat wanneer een project negatieve consequenties heeft voor een
Natura 2000 gebied, maar er geen alternatieven bestaan voor dit project van groot openbaar belang, dat
er dan compenserende maatregelen moeten worden gerealiseerd die de algemene samenhang van
Natura 2000 waarborgen. Gedeeltes van het Westerschelde estuarium zijn als Vogelrichtlijngebied
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aangewezen en later ook als Habitatrichtlijngebied. De definitieve aanwijzing als Natura 2000 gebied
is in 2009 nog in procedure, al is het gebied al wel bij Europa ingediend als Natura 2000 gebied: de
Westerschelde & Saeftinge (EU 2008; LNV 2005: LNV 2008). Daarnaast is er de Nederlandse
wetgeving, zo is de Westerschelde onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en is de
Natuurbeschermingwet uit 1998 en de Flora en Fauna wet van toepassing op dit gebied.
Het Westerschelde estuarium is door regelgeving steeds meer beschermd om behouden te
blijven. Echter door natuurbeschermers en onderzoekers is de zorg geuit dat de natuur in de
Westerschelde achteruit gaat en dat er natuurherstel moet plaatsvinden in het Schelde estuarium.
Doordat menselijke activiteiten als inpolderen, baggeren en verdiepen van de Westerschelde een
negatieve invloed hebben op de morfologische processen van het estuarium die bepalend zijn voor de
natuur. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de natuurlijke processen van het uitslijten van de
geulen en het toenemen van de waterstroomsnelheid (waardoor er meer hoog dynamische gebieden
komen en minder laag dynamische gebieden ontstaan) versneld zijn door menselijke ingrepen
(Heidemij Advies et al. 1996; LNV 2005; Van den Bergh et al. 2003). Bij deze onderzoeken heeft
Rijkswaterstaat, directie Zeeland, een belangrijke rol gespeeld vanwege de monitoring van de
Westerschelde. Daarnaast is er ook veel kennis over het estuarium aanwezig bij onderzoeksinstituten
(zoals het Rijksinstituut voor Kust en Zee) en bij Zeeuwse natuurbeschermingsorganisaties 1.
In de jaren ‗80 en ‗90 was ook veel aandacht voor de vervuiling van de Westerschelde, die
voornamelijk door ongezuiverd water vanuit België de Westerschelde in kwam. Nadat hier op
internationaal niveau tussen Frankrijk, België en Nederland in 1995 afspraken over werden gemaakt,
die in 2002 zijn aangescherpt in de Schelde conventie, is de verontreiniging afgenomen. Al is de
verontreiniging nog altijd aanwezig in de kleisedimenten in het Westerschelde estuarium. Vanuit
ecologen en natuurbeschermingsorganisaties werd de noodzaak tot natuurherstel verwoord in een
verzoek tot meer ruimte voor het estuarium (LNV 2005; Meijerink 1999; Van den Bergh et al 2003).
Het verzoek tot natuurherstel vindt zijn oorsprong in de veranderingen die hebben plaatsgevonden in
de morfologie van het estuarium, die negatieve effecten hebben gehad voor de natuur, zie figuur 12.
Zo zijn kortsluitgeulen verdwenen, de kleine geulen tussen de hoofd- en nevengeulen en dwars door
grote platen die als het ware de grote geulbochten af snijden. Deze kortsluitgeulen verplaatsen zich
voordurend waardoor platen afgeschuurd worden. Door de vermindering aan kortsluitgeulen groeien
platen aan elkaar en komen hoger te liggen en is er minder ondiep water (LNV 2005). Dit is
ecologisch ongunstig doordat er minder voedselgebied is voor foeragerende vogels (waarvoor vooral
de randgebieden van platen belangrijk zijn) en minder opgroeigebieden voor vissen2.

1
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interview met de heer Coosen (ProSes)
interview met de heer Hemminga (het Zeeuwse Landschap)
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Figuur 12, Een weergave van de Westerschelde in 1960en 1990, waarbij onder andere de volgende veranderingen hebben
plaatsgevonden: het verdwijnen van de slikken en schorren van Ossendrecht in het oosten en verdwijnen
van kortsluitgeulen waardoor platen groter en hoger worden (LNV 2005, p.25).

Afspraken tussen Nederland en België over de Westerschelde
Sinds het Tractaat uit 1839 zijn er meerdere discussiepunten over de Westerschelde tussen Nederland
en België gebleven. Hierbij bleef de concurrentiestrijd tussen Antwerpen en Rotterdam als belangrijke
wereldhavens een rol spelen. De Antwerpse haven is in de jaren zestig exponentieel gegroeid en
daarmee de behoefte aan een snellere toegang van de schepen tot de haven. Deze behoefte werd
gedeeltelijk tegemoet gekomen met de eerste verdieping van de Westerschelde rond 1970. Om de
diepte te behouden hebben daarna continu baggerwerkzaamheden plaatsgevonden, doordat door
sedimentatie anders de diepte weer zou afnemen (Van den Bergh et al. 2003). De behoefte aan een
snellere toegang voor schepen was groot en in 1967 kwam de Belgische overheid daarom met een
verzoek aan de Nederlandse overheid voor de aanleg van het Baalhoek en Bath kanaal. Met het
Baalhoek kanaal zou Antwerpen over Nederlands grondgebied een tweede verbinding met de
Noordzee krijgen. Met het Bath kanaal door het verdronken land van Saeftinge zou de vaarweg naar
Antwerpen met 3 km worden verkort. De Nederlandse overheid had in eerste instantie geen interesse
in deze voorstellen, echter door een combinatie te maken met onderwerpen die voor Nederland wel
van belang waren, de waterkwantiteit en -kwaliteit van de rivier de Maas en de waterkwaliteit van de
rivier de Schelde, was het mogelijk om tot een packagedeal te komen in 1975. Deze afspraak hield
echter in dat in Wallonië maatregelen zouden moeten worden genomen voor de rivier de Maas, terwijl
er geen voordelen zaten in de packagedeal voor Wallonië. Door de verschillende belangen binnen
België is deze overeenkomst niet ondertekend en ontstond er een deadlock in de onderhandelingen. In
1985 werden de onderhandelingen over de combinatie van de Schelde en Maas rivier weer voortgezet,
met in plaats van het voorstel van het Bath kanaal een verdieping van de vaargeul in de Westerschelde.
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Echter ook deze onderhandelingen kwamen niet verder door de weerstand van Wallonië om
maatregelen te nemen voor de waterkwantiteit van de Maas.
Doordat in 1992 in de VN Water conventie werd afgesproken dat waterkwesties besproken
moeten worden op het niveau van het stroomgebied, werden de onderwerpen over de waterkwaliteit
van de Schelde en de Maas een onderwerp voor Nederland, België en Frankrijk. Hierdoor werd de
combinatie van onderwerpen tussen Nederland en België verbroken. Daarnaast werd het mogelijk om
vanaf 1992 direct met Vlaanderen afspraken te maken, door een staatshervorming in België. Twee
verschillende onderhandelingen begonnen, tussen Nederland en Vlaanderen over de verdieping van de
Westerschelde en de waterkwantiteit van de Maas en een multilaterale onderhandelingen over de
waterkwaliteit van de Schelde en de Maas. Bij beide onderhandelingen leek snel een overeenkomst te
kunnen worden gevonden. De Nederlandse beleidsmakers stonden positief tegenover een verdieping
en het proces verliep soepel totdat er in 1993 een koppeling werd gemaakt met de Hoge Snelheidslijn.
Dit werd in eerste instantie gezien als versnelling van het proces, maar zorgde juist voor een blokkade
doordat Vlaanderen en Nederland niet gemakkelijk tot overeenkomst konden komen over de Hoge
Snelheidslijn. Uiteindelijk werd er weer een koppeling gemaakt door Vlaanderen tussen de twee
afzonderlijke onderhandelingen, waarna er in 1995 een overeenkomst voor de verdieping van de
Westerschelde en conventies voor de waterkwaliteit in de Schelde en in de Maas zijn gesloten
(Meijerink 2008).
De tweede verdieping
Met het in 1995 tussen Nederland en België afgesloten verdrag inzake verruiming van de vaarweg
Westerschelde, kwam er een tweede verdieping van de Westerschelde. De Nederlandse procedure van
vergunningen voor deze verdieping ging echter niet zoals gepland. Zo werd een vergunning die nodig
is voor de verdieping bij de Raad van State aangevochten door de Vlaamse en Zeeuwse natuur en
milieuorganisaties, vanwege het afwezig zijn van een milieueffectrapportage. Als reactie hierop werd
door de Nederlandse overheid een convenant met de natuur- en milieuorganisaties gesloten waarbij zij
afzagen van de gerechtelijke procedure. De achterban van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) was het
hier echter niet mee eens en de ZMF ging verder met de procedure. Dit had tot gevolg dat de raad van
State in juni 1996 de vergunning voor de uitvoering van de Tweede Verdieping vernietigd, een
onverwachte verrassing voor de Nederlandse overheid. Deze beslissing zou betekenen dat de
verdieping voorlopig niet door zou kunnen gaan en dat de onderhoudsbaggerwerkzaamheden gestaakt
zouden moeten worden. Dit was onacceptabel voor de Nederlandse regering en daarom werd een
noodwet gemaakt door de regering om toch de verdieping te kunnen uitvoeren. De Tweede Kamer
stemde in 1997 in met deze noodwet, op voorwaarde dat dit eenmalig was. Met deze noodwet zijn
meteen de vergunningen die verleend moeten worden door de aanliggende gemeenten (waarvan een
aantal niet onvoorwaardelijk deze vergunningen wilden verlenen) overbodig. Zodra de regelgeving
van kracht was startten de werkzaamheden van het uitdiepen van een aantal drempels (plaatselijk
minder diepe gebieden in de hoofdgeul) in de Westerschelde in 1997 (Meijerink 1999).3
Natuurcompensatie voor de tweede verdieping
In het verdrag van 1995 is ook afgesproken herstelwerkzaamheden in verband met het verlies aan
natuurwaarden uit te voeren, vanuit de verwachting dat schorren, slikken en ondiep water zouden
verdwijnen doordat de diepere en ruimere vaargeul zorgt voor een toename van de stroomsnelheid. De
aard en locatie van de herstelwerkzaamheden was niet gespecificeerd in het verdrag enkel de
kostenverdeling tussen Nederland en Vlaanderen. Dit natuurherstel werd gezien als een compensatie
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interview met de heer Van Zonneveld (ZMF)
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maatregel, in Nederland geregeld via het Structuurschema Groene Ruimte uit 1993 en ook door de
Europese wetgeving van de Vogel- en Habitatrichtlijn.
Voor het natuurherstel is het Rijk verantwoordelijk, in dit geval de minister van Verkeer en
Waterstaat. Hiervoor werd het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOW) gevraagd advies te geven.
Hierin zijn de betrokken gemeenten en waterschappen, de provincie Zeeland en de regionale
vertegenwoordigers van de ministeries Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV), Verkeer en
Waterstaat (VWS), Economische Zaken (EZ) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) vertegenwoordigt, met het Vlaamse Gewest als waarnemend lid. Hierbij werd
gekozen voor de herstelwerkzaamheden via een Open Plan Procedure in de regio te laten verlopen,
met als doel een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren (Poppelaars 1998). Voor de
keuze aan maatregelen is onderzoek gedaan in opdracht van Rijkswaterstaat en is een aantal projecten
geselecteerd, verdeeld over drie categorieën: ontpoldering, buitendijkse en binnendijkse maatregelen
(Heidemij Advies et al. 1996). De projecten zijn in het BOW besproken en eind 1995 wordt besloten
om met deze plannen verder te gaan. Binnen het BOW heerste vooral bij enkele gemeenten en
waterschappen wel bezwaren tegen de maatregel van ontpolderen, maar doordat deze maatregel werd
gezien als enige optie om de natuur volledig te compenseren zijn deze bezwaren niet doorslaggevend
geweest.
De participatieve Open Plan Procedure ging verder door middel van 9 openbare informatie- en
overlegbijeenkomsten in februari-maart 1996 in Zeeland. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor de
betrokken gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties als de
natuurbeschermingsorganisaties en de landbouworganisaties en voor de burgers van Zeeland. Tijdens
de informatie- en overleg bijeenkomsten bleek een erg sterke Zeeuwse weerstand tegen de
ontpolderingsmaatregelen, voornamelijk vanuit de land- en tuinbouworganisaties, de waterschappen
en omwonenden van voorgestelde ontpolderingsprojecten. Met de landbouworganisaties was met de
provincie een paar jaar daarvoor afspraken gemaakt om ongeveer 7600 ha landbouwgrond om te
zetten in natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur. Nog meer verlies van landbouwgrond was niet
aanvaardbaar voor de landbouworganisaties. Daarnaast heerste er bij de Zeeuwse bevolking de vrees
voor het verlies van veiligheid door het verleggen van de dijken. De argumentatie van experts van
Rijkswaterstaat dat door een toegenomen komberging (een groter gebied voor het water en daarmee
een lagere waterstand) de veiligheid juist zou toenemen was voor de meeste mensen niet overtuigend.
In de media werd het beeld gecreëerd dat de dijken doorgestoken zouden worden, terwijl de
geschiedenis van 1953 nog bij veel mensen levendig aanwezig was. Na deze bijeenkomsten
concludeerde het BOW dat er ―geen maatschappelijk en regionaal politiek-bestuurlijk draagvlak
bestaat voor herstelmaatregelen in de vorm van ontpolderen‖ (Provincie Zeeland, p.1). Deze maatregel
werd in onderzoeken naar mogelijke maatregelen echter naar voren gebracht als enige juiste maatregel
voor natuurherstel, waardoor het BOW tot het advies aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat
kwam dat het BOW geen natuurherstel plan kan opzetten en adviseerde extra onderzoek uit te voeren.
Het ministerie besloot hierop in september 1996 de adviserende Commissie Westerschelde in
te stellen. Deze Commissie Westerschelde kwam in augustus 1997 met het advies om een onderscheid
te maken tussen de lange en de korte termijn in de besluitvorming. In de discussie over het
natuurherstel was er onduidelijkheid ontstaan of het natuurherstel noodzakelijk was vanwege de
voorgenomen verdieping of vanwege de gevolgen van eerdere menselijke activiteiten. De Commissie
Westerschelde adviseerde om voor de korte termijn (periode van 5 jaar) compensatiemaatregelen uit te
voeren die verplicht waren in het kader van de verdieping van de Westerschelde, waarbij de maatregel
van ontpolderen niet geschikt was. De Commissie kwam met een pakket van compensatiemaatregelen
gebaseerd op gesprekken met betrokkenen in de regio waaronder de natuurbeschermings- en
landbouworganisaties. Voor de lange termijn werd geadviseerd om een lange termijn visie op te
stellen in samenwerking met Vlaanderen. Voor zowel de korte als lange termijn is volgens de
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Commissie Westerschelde een goede samenwerking tussen de nationale overheid en lagere overheden
essentieel (Meijerink 1999). Het door de commissie voorgesteld compensatiepakket werd door het
ministerie overgenomen en als natuurcompensatieprogramma Westerschelde in 1998 vastgesteld. Dit
pakket bestaat uit buitendijkse natuurherstelprojecten waarvoor Rijkswaterstaat verantwoordelijk is en
binnendijkse natuurherstelprojecten en kreekherstel waarover provincie Zeeland de regie kreeg
(Provincie Zeeland 1998).
De Europese Commissie
De natuurherstelwerkzaamheden zijn echter niet alleen een Nederlandse aangelegenheid. In 1995
wordt er vanuit de Europese Commissie een onderzoek ingesteld naar de natuurcompensatie, naar
aanleiding van vragen van leden van het Europese parlement en een klacht van Stichting Natuur en
Milieu en de Zeeuwse Milieufederatie (zaak 1995/4564). Dit leidt tot een ingebrekestelling in 1998,
waarin de Europese Commissie constateert ―dat Nederland niet alle nodige compenserende
maatregelen heeft genomen om te waarborgen dat de algemene samenhang van Natura 2000 bewaard
blijft‖ (Europese Commissie 2001, p.2). Deze ingebrekestelling betekent dat Nederland zijn best moet
doen om aan de Europese commissie aan te tonen dat het wel alle compenserende maatregelen neemt
die nodig zijn. Mocht de Europese Commissie niet tevreden zijn, dan kan het nogmaals een
ingebrekestelling uitspreken en uiteindelijk de Nederlandse regering een boete opleggen voor het niet
uitvoeren van Europese wetgeving.
In 2001 is de Europese Commissie nog altijd niet tevreden over de vorderingen van het
natuurcompensatieprogramma Westerschelde en krijgt Nederland opnieuw een ingebrekestelling voor
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op basis van de Vogel- en
Habitatrichtlijn. In de brief van de Europese Commissie in 2001 komt ook de zienswijze van de
Europese Commissie op ontpolderen naar voren (Europese Commissie, p.25):
De Commissie heeft sterk de indruk dat veel vertraging is ontstaan doordat ontpoldering wegens de
maatschappelijke weerstanden waarop deze later bleek te stuiten, werd opgegeven. Deze maatregel
werd in de alternatievennota van de studie Herstel Natuur Westerschelde – in de brief van 2 oktober
1995 nog als basis voor de besluitvorming over de herstelwerkzaamheden aangekondigd – als enige
effectieve compensatiemaatregel gepresenteerd. Er werden geen andere maatregelen voorgesteld,
waarmee de benodigde compensatie eveneens zou kunnen worden geboden. Sindsdien is er noch met de
besluitvorming noch met de uitvoering veel vooruitgang geboekt, terwijl de bagger- en stortactiviteiten
ter verdieping van de Westerschelde tegelijkertijd wel gewoon zijn doorgegaan.

De Langetermijnvisie
Na de tweede verdieping van de Westerschelde bleef de behoefte van de Antwerpse haven bestaan
voor een verbeterde toegang van schepen door de Westerschelde. De zeeschepen werden steeds groter
en dieper en er ontstond een verzoek tot een volgende verdieping. Vanuit het verdrag van 1995 is er
ook een opening tot een volgende verdieping en in de zomer van 1998 werd er door de Vlaamse
minister-president Van den Brande verzocht om een nieuwe verdieping. Vanuit dit verzoek en het
advies van de Commissie Westerschelde kwam de Nederlandse minister-president met het voorstel tot
een langetermijnvisie voor het gebruik en de inrichting van het Schelde estuarium. Hierop wordt op 18
februari 1999 door de Nederlandse en Vlaamse ministers Netelenbos en Stevaert het initiatief
genomen voor het opstellen van een Langetermijnvisie voor het Schelde estuarium (Klinkers 2005).
De uitvoer hiervan werd gelegd bij de Technische Scheldecommissie, een Vlaams-Nederlandse
ambtelijke commissie opgericht in 1948. Deze visie wordt opgesteld vanuit ―het ontwikkelen van een
gezond en multifunctioneel estuarien watersysteem dat op een duurzame wijze gebruik wordt voor
menselijke behoefte‖ (Van Buuren 2006, p.91-92). Deze visie werd toegespitst op drie thema‘s:
toegankelijkheid (van met name de haven Antwerpen), veiligheid (tegen overstromingen) en
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natuurlijkheid (behouden en versterken van de natuur). Voor de visie worden verschillende
wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd, waaruit naar voren kwam dat de morfologie van het
estuarium de basis vormt voor de maatschappelijke functies en de natuurwaarden in het Schelde
estuarium.
Na een intensief ambtelijk proces werd door de Technische Scheldecommissie de
Langetermijnvisie (LTV) met een Streefbeeld voor 2030 vastgesteld in 2001. Dit is bestuurlijk
vastgesteld in het Memorandum van Kallo van 5 februari 2001, waarna een inspraakronde plaatsvond
en de Vlaamse en Nederlandse parlementen hun goedkeuring gaven. Hierna is de volgende stap in het
proces gezet naar de uitvoering van maatregelen in de Westerschelde door het opzetten van een
Ontwikkelingsschets (Klinkers 2005).

3.3 Ontwikkelingsschets 2010
Het proces rond het natuurherstel in de Westerschelde (van 2005 tot nu) is voor het grootste deel
gebaseerd op de besluiten van de Ontwikkelingsschets 2010. Om een goed begrip te krijgen van het
proces rond de natuurontwikkeling in de Westerschelde zal daarom eerst in worden gegaan op het
proces van de Ontwikkelingsschets. Deze beschrijving van het proces rond de Ontwikkelingsschets is
voornamelijk gebaseerd op de evaluatie van ProSes door Klinkers (2005), de analyse van het proces
door Van Buuren (2006), de rapporten van ProSes (2003, 2004 en 2005) en verschillende interviews.
Procesorganisatie van de Ontwikkelingsschets
Voor het komen tot een Ontwikkelingsschets 2010 is door de Technische Scheldecommissie in 2002
de organisatie ProSes (acroniem van Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium)
opgericht om de ambtelijke voorbereiding te verzorgen. Het proces om tot de Ontwikkelingsschets te
komen is complex. Inhoudelijk bestrijkt het vele gebieden waarbij veel verschillende partijen zijn
betrokken. In figuur 13 wordt een overzicht gegeven van de projectorganisatie die opgesteld door
ProSes.

Figuur 13, overzicht van de projectorganisatie (ProSes 2003, p.46)

31

Zoals blijkt uit het overzicht van de projectorganisaties waren er veel overlegconstructies met veel
verschillende personen betrokken bij de totstandkoming van de Ontwikkelingsschets. Er is het
bewindsliedenoverleg, een jaarlijkse bijeenkomst van de politieke verantwoordelijke bestuurders van
het ministerie Verkeer en Waterstaat (Nederland) en het ministerie Mobiliteit, Openbare werken en
Energie (Vlaanderen). De bewindslieden waren de politieke opdrachtgever voor de
Ontwikkelingsschets 2010. De Technische Scheldecommissie (TSc) was de ambtelijke opdrachtgever
van ProSes, vertegenwoordigd door de twee Nederlandse en Vlaamse voorzitters. De Technische
Scheldecommisie werd geadviseerd door een ambtelijke werkgroep het Adviserende Overleg Schelde
(AOS). ProSes, de projectdirectie, was de inhoudelijke opdrachtnemer van de Ontwikkelingsschets
2010, als procesarchitect en opdrachtgever van verschillende onderzoeken. ProSes is opgezet vanuit
een evenredige verdeling tussen Nederlanders en Vlamingen. Daarnaast speelde Rijkswaterstaat
Zeeland een ondersteunende rol voor de organisatie. De werknemers van ProSes kwamen onder
andere vanuit de Administratie Waterwegen en Zeewezen (Vlaanderen) en vanuit Rijkswaterstaat
(Nederland). Ook de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en
Landschappen (Vlaanderen) en het ministerie van LNV detacheerden medewerkers (Klinkers 2005;
Van Buuren 2006).
Het uiteindelijke doel van de projectorganisatie ProSes is te komen tot een Ontwikkelingsschets 2010,
die gebaseerd moet zijn op een Strategische Milieueffectenrapportage (MER), een
Natuurontwikkelingsplan en maatschappelijke kosten-batenanalyses. Een Strategische MER bestaat
uit de mogelijke effecten voor het milieu op het niveau van de gehele Ontwikkelingsschets. Een
Natuurontwikkelingsplan bestaat uit de maatregelen die kunnen worden genomen vanuit het thema
natuurlijkheid. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse bestaat uit een analyse van de financiële
kosten en baten die op maatschappelijk niveau (nationaal en op europees niveau) zijn te verwachten,
voor verschillende projecten uit de Ontwikkelingsschets. Om tot deze onderbouwingen te komen
waren verschillende onderzoeken nodig. Deze zijn door verschillende onderzoeksinstituten uitgevoerd
in opdracht van ProSes. Het proces om tot deze onderbouwing te komen is ondersteund door een
Begeleidingskoepel waaraan overheden, wetenschappelijke instituten en belanghebbenden deelnamen.
Deze koepel werd weer ondersteund door inhoudelijke werkgroepen: de werkgroep morfologie en
waterbeweging, de werkgroep maatschappelijke kosten-batenanalyse, de werkgroep ecologie en de
werkgroep nautiek. Deze werkgroepen bestonden vooral uit experts, waaronder experts van
natuurbeschermings- en natuurbeheerorganisaties. Daarnaast heeft er een controlerende toetsing
plaatsgevonden ter bevordering van een juiste procedure.
Naast de onderbouwing van de Ontwikkelingsschets met onderzoeken was ProSes
verantwoordelijk voor de procesgestuurde besluitvorming. Er werd gestreefd naar een zo breed
mogelijke steun bij overheden, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties voor het
maatregelenpakket in de Ontwikkelingsschets 2010. Gebaseerd op goede ervaringen vanuit het proces
rond de Tweede Maasvlakte in Nederland werd daarom een Overleg Adviserende Partijen (OAP)
opgericht door ProSes, bestaande uit niet-opdrachtgevende overheden en verschillende
belangenorganisaties. In het Topberaad was er direct overleg tussen het OAP en de betrokken
bewindslieden, waarbij het OAP een advies kon uitbrengen (Klinkers 2005; ProSes 2003; Van Buuren
2006). Vanuit het memorandum van Vlissingen (2002) was een strakke tijdsplanning aangegeven.
Door deze strakke tijdsplanning is er door ProSes voor gekozen om het besluitvormingsproces en de
noodzakelijke onderzoeken parallel te laten verlopen. Hierdoor was er een directe wisselwerking
tussen de besluitvorming en de uitgevoerde onderzoeken (Klinkers 2005).
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Het Overleg Adviserende Partijen (OAP)
In dit onderzoek zal de nadruk liggen op de lokale en regionale actoren in het beleidsproces rond het
natuurherstel Westerschelde. Doordat deze voornamelijk vertegenwoordigd waren in het OAP tijdens
het proces van de Ontwikkelingsschets, zal nu eerst dieper worden ingegaan op het OAP.
Net zoals bij ProSes is ook bij het OAP gestreefd naar een evenredige verdeling tussen
Vlaamse en Nederlandse personen, zo kreeg het OAP twee voorzitters: een Nederlandse en een
Vlaamse. Verder is het secretariaat onafhankelijk gemaakt en ondergebracht bij het secretariaat
Benelux. Bij de samenstelling van het OAP is door de voorzitters tevens getracht om tot een
evenwichtige samenstelling te komen van niet-opdrachtgevende overheden en belangenorganisaties.
De deelnemers aan het OAP werden op persoonlijke titel lid, meestal zwaargewichten binnen hun
organisatie. Niet alle mogelijke belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd geweest in het OAP,
vanuit processturende overwegingen is er tot een beperkte hoeveelheid personen gekomen, zie het
overzicht in tabel 2. Het OAP is gestart in januari 2003 en volgde de ontwikkelingen in de
verschillende onderzoeken en kon gevraagd en ongevraagd advies aan de bewindslieden geven
(Klinkers 2005).
Tabel 2: leden van het OAP (gebaseerd op Klinkers 2005, p.48; Van Buuren 2006, p.96)

Vlaamse en Nederlandse
voorzitter
Secretaris
ProSes
(waarnemer/informant)

Vlaamse leden

Nederlandse leden

Leden OAP
Onafhankelijk: oud-bestuurders met lange bestuurlijke loopbaan in
Vlaanderen (oud-voorzitter van de Vlaamse Tweede Kamer en oudminister) en Nederland (Commissaris van de Koningin)
Secretariaat Benelux
De Projectdirecteur, de adjunct-directeur en de procesmanager externe
partijen
-De gouverneurs van provincie Oost-Vlaanderen en provincie Antwerpen
-Schepen en burgemeester van de stad Antwerpen
-Directeur Vlaamse Havenvereniging
-Natuurpunt Vlaanderen
-Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Vanaf eind 2004: de Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat
(Vlaamse landbouworganisaties)
-Gedeputeerde van Provincie Zeeland (tevens voorzitter BOW)
-Voorzitter Taakgroep Westerschelde (wethouder Gemeente Vlissingen)
-Dijkgraaf Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
-Voorzitter Nationale Havenraad
-Vertegenwoordiger van werkgroep Schelde-estuarium (natuur- en
milieuorganisaties van Vlaanderen en Nederland)
-Zeeland Seaports
-Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)
Vanaf augustus 2004: voorzitter Brabants Zeeuwse
Werkgeversvereniging (BZW)

Binnen het OAP waren veel verschillende en ook botsende belangen vertegenwoordigd, met name
over een volgende verdieping van de Westerschelde en mogelijke natuurontwikkelingsmaatregelen. In
het begin van het proces was het belangrijkste standpunt van het havenbedrijf Antwerpen dat de
verdieping van de Westerschelde zo snel mogelijk moest plaatsvinden. Het hele proces werd als te
langzaam ervaren en de Antwerpse haven wilden de verdieping juridisch afdwingen, gebaseerd op het
Tractaat uit 1839. Gedurende de overleggen ging het havenbedrijf echter de voordelen van het proces
33

inzien (en werden de kansen voor een juridische afdwinging lager ingeschat) waardoor het
havenbedrijf constructiever ging meewerken. Het havenbedrijf bleef echter druk uitoefenen om het
proces zo snel mogelijk te laten verlopen, terwijl anderen juist meer tijd wilden voor meer onderzoek.
De strakke tijdsplanning opgesteld door de Bewindslieden is uiteindelijk wel behaald.
De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties waren in principe tegen een verdieping van de
Westerschelde. Zo hadden de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties hard geprotesteerd tegen de
tweede verdieping, vanwege de effecten op de natuur in het estuarium. De Nederlandse natuur- en
milieu belangen werden in het OAP echter vertegenwoordigd door de werkgroep Schelde-estuarium,
een Nederlands-Vlaamse samenwerkingsverband tussen de natuur- en milieuorganisaties rond de
Schelde. Binnen dit verband is er meer begrip ontstaan voor de Vlaamse belangen voor een verdieping
van de Westerschelde, waarbij het uitgangspunt is dat de natuur goed geregeld moet worden. Met een
verschillende inslag ten opzichte van een verdieping: vanuit Nederlandse organisaties het principe
‗nee, tenzij‘ de natuur de ruimte krijgt en vanuit Vlaamse organisatie ‗ja, mits‘ de natuur aangepakt
wordt 4. Daarbij komt dat de verdieping als onontkoombaar werd gezien. Door de natuur- en
milieuorganisaties werd er heel erg ingezet op natuurherstel, gebaseerd op de achteruitgaande
gesteldheid van de estuariene natuur, ook losstaand van een eventuele verdieping. Hierbij werd
verwezen naar verschillende onderzoeken en naar de verplichtingen onder de Europese Habitat- en
Vogelrichtlijn van de EU en de ingebrekestelling door de Europese Commissie (Van Buuren 2006).
De inzet van de natuurorganisaties was om zoveel mogelijk natuurmaatregelen in de
Ontwikkelingsschets te krijgen met voldoende garanties voor de uitvoering.
De provincie Zeeland, in de vorm van het Gedeputeerde Statenlid, zat in 2003 eigenlijk helemaal
niet te wachten op een verdieping en natuurontwikkeling. De Provinciale Staten van Zeeland had
duidelijk gemaakt tegen een verdieping te zijn. Daarnaast bestond er veel weerstand tegen
ontpolderingsmaatregelen5. De Gedeputeerde (de heer Kramer) stond persoonlijk wel meer open voor
natuurmaatregelen, ook vanuit zijn ZMF verleden 6. Het beginstandpunt van de provincie Zeeland en
ook van de voorzitter van de Taakgroep Westerschelde (groep van gemeentebestuurders en
waterschappen rond de Westerschelde) in 2003 was geen verdieping en geen natuurmaatregelen. Om
toch met het proces mee te kunnen gaan kwam daarbij de randvoorwaarde van nee, tenzij de belangen
van Zeeland ook voldoende aan bod zouden komen.
Ook de landbouworganisaties zitten in 2003 helemaal niet te wachten op een verdieping van de
Westerschelde of natuurmaatregelen, dat zou naar alle waarschijnlijkheid ten koste gaan van
landbouwgrond. Daarnaast is het landbouwbelang geen onderdeel van de pijlers toegankelijkheid,
veiligheid en natuurlijkheid. De Vlaamse landbouworganisaties waren in het begin ook geen
onderdeel van het OAP, mogelijk omdat er onduidelijkheid bestond wie en of er iemand van de vele
Vlaamse landbouworganisaties aanwezig zou moeten zijn. Een andere verklaring voor hun
afwezigheid in het OAP is dat de Vlaamse landbouworganisaties vanuit strategisch oogpunt niet
betrokken wensten te zijn bij een project dat naar alle waarschijnlijkheid ten koste zou gaan van
landbouwgrond7. Zeker in Vlaanderen hadden de maatregelen betrekking op veel landbouwgrond in
het kader van het Sigmaplan, een maatregelenpakket voor meer veiligheid met natuurontwikkeling in
het kader van ruimte voor de rivier. Pas eind 2004, in de slotfase rond de Ontwikkelingsschets werden
vertegenwoordigers van de Vlaamse landbouworganisaties lid van het OAP. De Nederlandse
landbouworganisatie ZLTO is met een vertegenwoordiger wel direct vanaf het begin in 2003
vertegenwoordig in het OAP, die zo goed mogelijk de belangen van de landbouwers probeerde te
vertegenwoordiger. Tijdens het begin van het proces rond de Ontwikkelingsschets had de ZLTO
4

interview met de heer Van Zonneveld (ZMF)
mededelingen van Provinciale Statenleden op de vergadering van 17 juni 2005
6
interviews met de heer Van Zonneveld (ZMF) en de heer De Koeijer (ZLTO)
7
interview met de heer De Koeijer (ZLTO)
5
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vertegenwoordiger niet de verwachting dat er een verdieping zou komen na alle problematiek rond de
natuurcompensatie van de tweede verdieping. De resultaten van de morfologische onderzoeken
brachten hierin echter belangrijke veranderingen (Van Buuren 2006).
De probleemstelling voor de Ontwikkelingsschets
Het eerste aspect in het traject van de Ontwikkelingsschets was de probleemstelling. Vanuit de
Langetermijnvisie is de probleemstelling voor de Ontwikkelingsschets opgevat als het verschil tussen
het streefbeeld in 2030 en de situatie die ontstaat als het huidige beleid word uitgevoerd, toegespitst op
de drie thema‘s: veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid (ProSes 2005a). Deze probleemstelling
is verder uitgewerkt en geconcretiseerd door ProSes in overleg met andere partijen. Zo is de
probleemstelling ook uitvoerig besproken door het OAP. Voor het onderdeel toegankelijkheid is door
de Antwerpse havenbedrijf, de natuur- en milieuorganisaties en de Zeeuwse Havenraad een
gezamenlijke probleemstelling geschreven. De probleemstelling was voor alle partijen belangrijk
omdat hiermee de richting van de Ontwikkelingsschets is bepaald, welke problemen en daarmee welke
maatregelen wel en niet onderdeel konden zijn van de Ontwikkelingsschets. De probleemstelling is in
2003 door het OAP goedgekeurd, door de Technische Scheldecommissie officieel vastgesteld en in
aanvaard door het jaarlijkse Bewindsliedenoverleg. Hiermee is de probleemstelling vastgelegd, al is
deze tijdens het proces nog wel geactualiseerd.
Vanuit de dynamiek als het dominante kenmerk (het getij en de wisselende zoutconcentraties
resulterend in een diversiteit aan habitats en organismen) van het Schelde-estuarium is de algemene
probleemstelling van de Ontwikkelingsschets (ProSes 2005a, p.13):
Menselijke ingrepen – maar ook min of meer natuurlijke ontwikkelingen- hebben tot kwaliteitsverlies van
de typerende kenmerken van het dynamische functioneren van het estuarium geleid. Voortgaand
kwaliteitsverlies kan – op termijn – (naast andere oorzaken) problemen veroorzaken voor de veiligheid,
toegankelijkheid en natuurlijkheid.

Met deze menselijke ingrepen wordt geduid op: inpolderen en bedijken, verruiming van de hoofdgeul
en onderhoud van de vaargeul (baggeren om op diepte te blijven). Het kwaliteitsverlies heeft
betrekking op de afname in oppervlak van het estuarium, het dieper inlands doordringende getij, de
toegenomen stroomsnelheden en de hogere waterstanden. Daarbij hebben de hoofd- en nevengeulen
minder bewegingsvrijheid gekregen en zijn dwarsgeulen of kortsluitgeulen tussen de platen
gedeeltelijk verdwenen, waardoor zandplaten groter en hoger zijn geworden.
Voor de afzonderlijke thema‘s is een meer concrete probleemstelling opgesteld. Zo is voor het
thema veiligheid het grootste probleem het onvoldoende veiligheidsniveau voor overstromingen in het
Vlaamse deel van het Schelde estuarium, onder andere door de verhoogde waterstand van de Schelde.
Voor de toegankelijkheid is vooral ingegaan op het probleem van de toegankelijkheid van de
Antwerpse haven, door de toenemende grootte van containerschepen is de Antwerpse haven niet
optimaal bereikbaar. Voor het thema natuurlijkheid is de achteruitgang van het estuariene ecosysteem
een grote zorg. ―De natuur van het Schelde-estuarium mist daardoor de ‗robuustheid‘ om voldoende
weerstand te kunnen bieden aan ingrepen op die natuur; ook als die op zichzelf beperkt van aard zijn‖
(ProSes 2005a, p.18). Het referentiekader voor het thema natuurlijkheid is de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn. Op basis van de Habitatrichtlijn is het Schelde estuarium niet in een gunstige staat van
instandhouding en is herstel noodzakelijk. Daarnaast moeten ook de ecologische doelstellingen uit de
Europese Kaderrichtlijn Water worden verwezenlijkt met maatregelen.
Naast het verhelderen wat de problemen zijn die moeten worden aangepakt in het
maatregelenpakket van de Ontwikkelingsschets 2010 zijn ook duidelijk grenzen aangegeven in de
probleemstelling. Zo zijn landbouw, recreatie en visserij geen onderwerp van de Ontwikkelingsschets.
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Al zijn eventuele maatregelen om de negatieve effecten van de Ontwikkelingsschets op deze sectoren
te beperken wel onderdeel van de Ontwikkelingsschets (ProSes 2005a).
Flexibel storten en omgaan met onzekerheden
Vanuit het morfologische onderzoek dat wordt uitgevoerd voor de Ontwikkelingsschets kwam een
opmerkelijke conclusie naar voren: de voorgestelde verdieping tot 13,10m van de Westerschelde zal
weinig tot geen (negatieve) effecten hebben op de morfologie en daarmee op de natuurlijkheid van het
estuarium. Daarnaast werd voorgesteld om een slim bagger- en stortbeleid toe te passen, dit betekend
dat door continuerende monitoring specifiek wordt bepaald waar de baggerspecie die vrijkomt bij het
op diepte houden van de vaargeul (en bij de eenmalige verdieping) het beste kan worden gestort in het
estuarium. Deze slimme en flexibele manier van storten zou zelfs kunnen bijdragen bij het
natuurherstel. Om deze methode toe te passen is wel een nieuwe en meer flexibele stortvergunning van
de Nederlandse overheid nodig.
Met dit morfologische onderzoek werd een groot deel van de argumentatie tegen een
mogelijke verdieping weggehaald en het betekende dat er geen juridische natuurcompensatie in het
kader van de Habitatrichtlijn nodig is voor de verdieping. Dit morfologische onderzoek bevatte echter
ook grote onzekerheden. Er was geen consensus over de robuustheid van het systeem, vooral bij de
natuur- en milieuorganisaties heerste de angst voor de mogelijkheid dat het Westerschelde estuarium
zou kunnen omklappen van een meergeulen systeem naar een één-geulsysteem, dat desastreuze
effecten zou hebben op de natuur. Terwijl vooral bij de Vlamingen en de Vlaamse morfologische
wetenschappers een veel robuuster beeld van het Schelde estuarium bestond, waarbij de impact van de
menselijke ingrepen zeer klein is vergeleken met de natuurlijke achteruitgang en verstarring van het
estuarium door bedijking (Van Buuren 2006).
Het OAP is door de bewindslieden (geadviseerd door ProSes en de Technische
Scheldecommissie) gevraagd om een advies uit te brengen hoe met deze onzekerheden zou moeten
worden omgegaan. Dit advies ‗Omgaan met onzekerheden‘ is door het OAP in het voorjaar van 2004
uitgebracht. Hierin is een monitoringssysteem voorgesteld en de mogelijkheid om de verdieping terug
te draaien zodra aantoonbare schade optreedt. Ook het belang van de integrale aanpak met de
koppeling tussen de verschillende maatregelen voor veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid
komt hierin naar voren. Deze koppeling is vanuit het perspectief van de natuur- en milieuorganisaties
belangrijk omdat zo natuurontwikkeling niet ondergeschikt wordt aan de verdieping. In het advies is
ook de zorg geuit door het OAP dat er onvoldoende financiële middelen voor de natuurontwikkeling
zijn gereserveerd, na dit advies zijn er meer financiële middelen gevonden voor de
natuurontwikkeling. Het OAP spreekt echter ook haar zorg uit over de geringe aandacht voor de
landbouw en de mogelijke consequenties van de natuurmaatregel van ontpolderen voor de landbouw.
De landbouw kreeg na dit advies echter geen grotere rol binnen de Ontwikkelingsschets. Het aspect
van de onzekerheid speelt vooral voor de Nederlandse partijen. De Vlaamse partijen gingen met dit
advies akkoord, doordat op deze wijze voldoende steun kon worden gevonden voor de verdieping
binnen het OAP (Van Buuren 2006).
Ambtelijke versie van de Ontwikkelingsschets
Aan de inhoudelijke invulling van de Ontwikkelingsschets werd door ProSes vanaf het begin gewerkt
en kreeg gedurende het proces door de verschillende onderzoeken en onder andere door de inbreng
van het OAP steeds meer vorm. Dit resulteerde in een ambtelijke versie van de Ontwikkelingsschets in
september 2004. Belangrijke voorgestelde besluiten hierin zijn:
 Voor de veiligheid het geactualiseerde Sigmaplan in Vlaanderen, meer veiligheid door meer ruimte
te geven aan de rivier in de vorm van overstromingsgebieden.
36

 Voor de toegankelijkheid de vaargeul te verruimen naar 13,10m getijonafhankelijke diepte, door 11
drempels te verdiepen in de Westerschelde en verbreding van de Schelde op verschillende plaatsen
in Vlaanderen. Dit besluit is afgewogen tegen de verplichtingen onder de Habitrichtlijn en er blijkt
dat er ―geen onacceptabele ongewenste effecten optreden voor het fysieke systeem van het
estuarium, de ecologie en de externe veiligheid‖ (ProSes 2004, p.24). Er bestaan echter wel
onzekerheden, waardoor dit besluit wordt aangevuld met monitoring en mitigerende maatregelen: de
flexibele stortstrategie van de baggerspecie toepassen voor een dynamisch morfologisch beheer en
het robuuster maken van het estuarium door natuurontwikkelingsmaatregelen.
 Voor de natuurlijkheid is het uitgangspunt ruimte voor de rivier (ProSes 2004, p.28):
Voldoende ruimtelijke uitbreiding van het estuarium zal via procesherstel haast alle belangrijke
habitattypen kunnen opleveren, de nu nog steeds voortschrijdende degradatie van het natuurlijke
systeem stoppen en op termijn leiden tot herstel en verbetering.

Concreet wordt dit ingevuld met de besluiten om het Zwin te vergroten door ontpoldering op Vlaams
en Nederlands grondgebied, 100ha getijdennatuur aan te legen in de Bathse Polder, van de
Braakmankreek (110ha) zoutte estuariene natuur te maken, Groot Seaftinge te realiseren door middel
van gecontroleerd gereduceerd getij estuariene natuur te ontwikkelen in de Hedwigepolder en
Properpolder in Nederland en Vlaanderen en enkele natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen
onafhankelijk van het Sigmaplan. Daarnaast zou in Nederland onder de regie van de provincie
Zeeland het streefbeeld voor de natuurlijkheid verder moeten worden ingevuld. De gebieden die als
natuurlijkheids maatregel worden genomen komen in een Schelde compensatiefonds, als reservering
voor ―eventueel noodzakelijke toekomstige compensaties‖ (ProSes 2004, p.32)
 Daarnaast zijn er voorgestelde besluiten om de goede samenwerking tussen Vlaanderen en
Nederland voort te zetten. Er wordt gekozen voor een dakpanaanpak om de uitvoeringsprocedures te
versnellen. De Ontwikkelingsschets moet gezien worden als een integraal pakket aan maatregelen,
maar maatregelen hoeven in de formele procedures niet op elkaar te wachten en voorbereidende
werkzaamheden van een formele vervolgstap kunnen worden begonnen nog voordat een
voorafgaande fase formeel volledig is afgerond. Ook is er een voorlopig besluit dat stelt dat er
zorgvuldig rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw
en het overige bedrijfsleven en dat hiervoor flankerend beleid moet worden opgesteld (ProSes 2004).
Voor de uitvoeringsprocedure is aan Nederlandse kant gekozen voor een Rijksprojectenprocedure
voor de natuurontwikkeling en een verplichte Tracéwetprocedure. Bij deze procedures ligt de
verantwoordelijkheid op Rijksniveau en kan het Rijk gemeentelijke en provinciale
bestemmingsplannen veranderen en kan het besluiten tot vergunningen die normaal onder de
bevoegdheid van lagere overheden ligt indien deze lagere overheden dit weigeren. Voor beide
procedures geldt een MER verplichting (ProSes 2005b).
Inspraak (van burgers) op de Ontwikkelingsschets
Er zijn verschillende momenten in het proces geweest dat burgers konden inspreken op de
Ontwikkelingsschets. Voor de MER procedure is deze inspraakprocedure wettelijk vastgelegd in
Nederland. Zo is er een inspreekronde geweest van 17 november-17december 2003 over de
Kennisgeving Strategische Milieueffectenrapportage. In deze ronde werd door zowel Vlaamse en
Nederlandse burgers en belangenorganisaties ingesproken op de plannen. Hierbij werd vooral kritiek
geuit door de insprekers op de verdieping, mogelijke ontpoldering en op onvolledigheden in de
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plannen. De meeste insprekers kwamen uit Zeeland (57 personen), vanuit Vlaanderen werd vooral
vanuit de overheid (Rijk en gemeente) ingesproken op de plannen8.
Ook op de ambtelijke versie van de Ontwikkelingsschets kon worden ingesproken. Dit vond plaats
in de inspraakronde van 15 september tot 15 oktober 2004. Hiervoor vonden 7
informatiebijeenkomsten en hoorzittingen plaats in de provincie Zeeland en in Vlaanderen. Deze
inspraakprocedure werd georganiseerd door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat en er kon worden
ingesproken op: de versie van de Ontwikkelingsschets 2010 (van september 2004 ) met voorstellen tot
besluiten, de Strategische MER, de MER voor het geactualiseerde Sigmaplan en de maatschappelijke
kosten-batenanalyses voor de verruiming van de vaarweg, voor estuariene natuurontwikkeling en voor
het geactualiseerde Sigmaplan. Voor deze procedure was er meer belangstelling, vooral uit
Vlaanderen. Doordat er voor het Sigmaplan concrete gebieden waren aangewezen, kwamen er uit deze
gebieden meer protesten op de plannen, onder andere door in te spreken via voorgedrukte formulieren
en via handtekeningenlijsten hebben honderden mensen hun mening geuit over de voorstellen. Ook
voor Zeeland waren een aantal concrete gebieden aangewezen. Burgers vanuit deze gebieden lieten
hun bezwaren via de inspraakprocedure weten. Er werd vooral geprotesteerd tegen de verdieping, de
noodzaak voor natuurherstel, de onzekerheid over de mogelijke maatregelen en tegen de maatregel
van ontpolderen. Zo sprak wethouder Bliek van de gemeente Riemerswaal zich nadrukkelijk uit als
tegenstander van ontpolderen en gaf aan dat de gemeenteraad van Riemerswaal zich uit zou spreken
tegen elke verdieping9. Via de schriftelijke inspraak liet het waterschap Zeeuws-Vlaanderen samen
met de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst de Zeeuws-Vlaamse mening horen: ―Er is geen
draagvlak, begrip en steun vanuit de Zeeuws-Vlaamse regio voor het voorgestelde pakket aan
maatregelen voor wat betreft het thema natuurlijkheid. Verder hebben wij ook vooralsnog
bedenkingen met betrekking tot de thema‘s veiligheid en toegankelijkheid‖ (daarnaast werd deze
Zeeuws-Vlaamse mening ook verstuurd aan het BOWS, het OAP, de Nederlandse minister mevrouw
Peijes en de Vlaamse minister Peeters) 10.
Ook de Zeeuwse belangenorganisaties maakten gebruik van de inspraakprocedure. Het ZLTO was
bij verschillende informatie en hoorzittingbijeenkomsten aanwezig om in te spreken. Vooral de
plaatselijke ZLTO sprak zich nadrukkelijk uit tegen ontpolderen11. Terwijl door de Zeeuwse
Milieufederatie juist kritiek geuit werd op het armzalig pakket van minimale natuurmaatregelen.
Hierbij maakte de vertegenwoordiger van het ZMF duidelijk dat het natuurherstel onvermijdelijk is en
dat door de politiek naar de betrokken landbouwers beter zou moeten worden gecommuniceerd, in
plaats van de onzekerheid die ontstaat door de struisvogelpolitiek van de Nederlandse politici 12.
Procedureel zijn deze inspraakreacties meegenomen door het bevoegd gezag, de Vlaamse en
Nederlandse bewindslieden, in de besluitvorming over de Ontwikkelingsschets. De inspraakreacties
gingen ook naar de verschillende commissies, zoals de Schelde MER commissie die bepaalt of de
MER procedure juist is uitgevoerd. Echter veel insprekers hebben het gevoel dat er niet veel werd
gedaan met hun kritiek13.
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Inspraakreacties op de Kennisgeving Strategische milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium (Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat 2004a)
9
Mededeling de heer Bliek, wethouder gemeente Riemerswaal, op 30 september 2004, te Rilland (Inspraakpunt
Verkeer en waterstaat 2004b, p.73 deel 8)
10
Schriftelijke inspraak door het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, op 14 oktober 2004, nummer 40
(Inspraakpunt Verkeer en waterstaat 2004b, p. 11-19 deel 3)
11
Mondelinge inspraak door de heer Staal, ZLTO Hulst, op 21 september 2004 te Terneuzen (Inspraakpunt
Verkeer en waterstaat 2004b, p.52 deel 8)
12
Mondelinge inspraak door de heer Klap, ZMF, op 4 oktober 2004 te Vlissingen (Inspraakpunt Verkeer en
waterstaat 2004b, p.78 deel 8)
13
Onder andere gebaseerd op de weergave van de discussie te Rillard op 30 september 2004 (Inspraakpunt
Verkeer en waterstaat 2004b, p.73 deel 8)
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Proces naar de definitieve versie van de Ontwikkelingsschets
De onderbouwing van de Ontwikkelingschets moest een Strategische MER, een maatschappelijke
kosten-batenanalyse en een natuurontwikkelingsplan zijn, zoals vastgelegd in het memorandum van
Vlissingen in 2002. Voor de Strategische MER zijn uitgebreide studies verricht, met als eindconclusie
dat de Ontwikkelingsschets geen significante negatieve effecten zal hebben op de natuurwaarde van
het Schelde estuarium. Vanuit de maatschappelijke kosten-batenanalyse is de belangrijkste conclusie
dat de vaargeul verdieping positieve baten zal hebben op Europees niveau en ook op Nederlands
niveau. Er is geen losstaand natuurontwikkelingsplan gemaakt maar dit plan is integraal verwerkt in de
Ontwikkelingsschets. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is het ‗Studierapport
natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Scheldeestuarium‘ opgesteld door Van den Bergh et. al. in juni 2003. Naar dit document wordt ook wel
verwezen als zijnde het natuurontwikkelingsplan, NOP of NOPSE. Het is echter niet geschreven als
losstaand plan maar is wel een van de bouwsteen geweest voor de natuurontwikkelingsplannen die zijn
opgenomen in de Ontwikkelingsschets. Daarnaast zijn natuurontwikkelingsplannen uit dit rapport het
uitgangspunt geweest voor de Strategische MER en de maatschappelijke kosten-batenanalyse.
De totstandkoming van deze studies en de uiteindelijke Ontwikkelingsschets is een proces
geweest van veel interacties tussen verschillende actoren. De betreffende onderzoeken hebben een
belangrijke rol gespeeld in het proces. Hierbij was de opzet van ProSes om via ‗joint fact finding‘ te
werken, dat wil zeggen dat via samenwerking en interactie bevindingen tot stand komen. Deze
methode is ook veel toegepast, al is dit door tijdsgebrek niet altijd mogelijk geweest. Een van de
ideeën achter ‘joint fact finding‘ is dat door gemeenschappelijk de informatie te vergaren de actoren in
dit proces dichter tot elkaar komen, er meer begrip ontstaat voor elkaars belangen en standpunten. En
dit heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden. Zo stonden veel personen vanuit hun achtergrond in het
OAP wantrouwend tegen elkaar, maar gaande het proces kwam er bijvoorbeeld vanuit Nederlandse
kant meer begrip voor de Vlaamse belangen voor een verdieping en vanuit de Antwerpse haven meer
begrip voor de noodzaak om de natuur te herstellen in het estuarium14. Dit toenemende wederzijdse
begrip ontstond tussen verschillende personen, bijvoorbeeld tussen Nederlandse en Vlaamse
deskundigen van de morfologie van het estuarium die in werkgroepen intensief met elkaar moesten
samenwerken en er gezamenlijk achter kwamen dat de verdieping niet significant schadelijk zou zijn,
in contrast met de verwachtingen van veel Nederlanders (Van Buuren 2006). Vooral de verbeterde
samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen ten opzicht van de Schelde werd als erg positief
ervaren, onder andere ontstaan door de consequente evenredige verdeling tussen Nederlanders en
Vlamingen in het proces (Klinkers 2005). Echter met deze werkwijze zijn natuurlijk niet alle
verschillen tussen de actoren verdwenen, de Antwerpse haven wil nog altijd zo snel mogelijk een
verdieping en de landbouworganisaties zo min mogelijk verlies van landbouwgrond. Daarnaast is het
wederzijdse begrip vooral ontstaan bij de personen die intensief betrokken waren bij het proces. De
achterbannen van de organisaties die de personen in het proces vertegenwoordigden krijgen niet
automatisch dit begrip. Daar komt bij dat het proces erg intern gericht was, er waren wel
inspraakmomenten voor het algemene publiek, maar vooral het Nederlandse parlement en de Zeeuwse
bevolking en de achterban van de belangenorganisaties waren niet erg actief betrokken. Onvoldoende
communicatie naar het algemene publiek is een belangrijk kritiekpunt dat ook in de evaluatie van
ProSes naar voren is gekomen (Klinkers 2005). Er is door ProSes wel geprobeerd de
volksvertegenwoordigers van het Nederlandse parlement meer bij het proces te betrekken,
vergelijkbaar met de meer actieve houding van Vlaamse parlementsleden (ook dankzij een actieve
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Interview met de heer De Koeijer (ZLTO), de heer Van Zonneveld (ZMF) en de heer Hemminga (het Zeeuwse
Landschap)
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lobby van de Antwerpse haven), maar het Nederlandse parlement wachtte liever tot het concrete
voorstel om zich er achteraf een mening over te vormen (Van Buuren 2006). Daarnaast is er kritiek
geuit dat het proces zo strak begrensd is dat er geen ruimte was voor de Zeeuwse emoties tegen
ontpolderen en de landbouwbelangen15.
Echter het intensieve samenwerkingsproces binnen het OAP heeft er wel toe bij gedragen dat
er uiteindelijk een gezamenlijk positief advies van het OAP ten opzichte van de Ontwikkelingsschets
is gegaan naar de Bewindslieden eind 2004. Echter met een verzoek tot aanvullend onderzoek en
wensen voor meer aandacht voor de landbouwbelangen en de samenhang in de uitvoering. Dit
positieve advies ging echter niet zonder slag of stoot. Vooral de Zeeuwse vertegenwoordigers bleven
lange tijd tegen de besluiten in de Ontwikkelingsschets. Zo was de provincie Zeeland eigenlijk tegen
een verdieping, maar wou uiteindelijk meewerken als daar compensatie tegenover zou staan. De
provincie Zeeland wou niet enkel de lasten (verdieping en natuurontwikkeling) en geen lusten vanuit
de Ontwikkelingsschets. Deze impasse wordt verbroken doordat in de onderhandelingen tussen het
Nederlandse Rijk en de provincie Zeeland compensatie kon worden gevonden in de vorm van
infrastructurele projecten en meer bevoegdheden voor de provincie in de uitvoeringsfase. Ook de
natuur- en milieuorganisaties waren niet volledig tevreden, de natuurontwikkelingsambities zijn in
Nederland afgezwakt van 1000ha (1/3 deel van het streefbeeld in 2030) naar 600ha. Echter het
uiteindelijke pakket van natuurontwikkelingsmaatregelen voor de Westerschelde in de
Ontwikkelingsschets is ook toegenomen ten opzichte van de ambtelijke versie, en het voorstel is
geaccepteerd door de natuur- en milieuorganisaties (Van Buuren 2006).
In februari 2005 is door ProSes de definitieve versie van de Ontwikkelingsschets 2010 vastgesteld. De
besluiten zoals weergegeven in de Ontwikkelingsschets 2010 zijn door de Vlaamse regering (op 17
december 2004) en de Nederlandse regering (op 11 maart 2005) goedgekeurd en in het Memorandum
van Den Haag van 11 maart 2005 bekrachtigd. Hierin is ook vastgesteld dat er een verdrag tussen
Nederland en Vlaanderen zal komen voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets.
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H4 Ronde 1 (maart 2005-feb 2006): Voortzetting overleg
Ronde 1 kan getypeerd worden als de voortzetting van het overleg gebaseerd op de
Ontwikkelingsschets. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van overleg op internationaal niveau
tussen Vlaanderen en Nederland gefaciliteerd door ProSes naar voornamelijk overleg op provinciaal
en nationaal niveau over het natuurherstel van de Westerschelde. Nadat het cruciale besluit tot het
vastleggen van de Ontwikkelingsschets in maart 2005 is genomen ontstaat er een beleidsarrangement
rond de uitvoering van de Ontwikkelingsschets waarbij het natuurherstel van de Westerschelde een
eigen plaatst krijgt, de natuurontwikkeling en met name het ontpolderen zorgt voor veel politieke
discussie. Het beleidsarrangement is gevormd door de actoren die ook actief waren in het proces van
de Ontwikkelingsschets maar nu met een belangrijkere rol voor de Provinciale Staten en ook voor de
Tweede Kamer. De lokale en regionale actoren in deze ronde zijn de gemeenten en waterschappen
rond de Westerschelde, de natuur- en milieuorganisaties en de landbouworganisatie ZLTO.
In deze ronde worden door de provincie Zeeland en het Rijk enkele spelregels vastgelegd die
van bepalende invloed zijn geweest op het verdere proces. Ten eerste is door de Provinciale Staten van
Zeeland een verdere onderbouwing van de 600ha natuurontwikkeling als voorwaarde gesteld om de
regierol voor de uitvoering op te nemen. In deze onderbouwing kwamen de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijnen als belangrijkste wetgeving naar voren als spelregel in het proces. Binnen de
discussie over de noodzaak tot natuurherstel is er een verschil van discours, het dominante discours is
hierbij dat het natuurherstel noodzakelijk is vanuit Brussel. Het aanvullende discours van de natuur- en
milieubeweging hierop is dat het estuarium een unieke natuur heeft en de mens verantwoordelijk is dit
te beschermen en herstellen. Het concurrerende discours is dat natuurherstel helemaal niet
noodzakelijk is, het gaat juist veel beter met de natuur in de Westerschelde en de natuur van de polders
is even belangrijk. Daarnaast wordt in het convenant tussen het Rijk en de provincie de allocatie van
verantwoordelijkheden voor de uitvoering vastgelegd als belangrijke spelregel. Hierbij speelde de
machtsverhoudingen tussen het Rijk en de provincie Zeeland een rol, het besluit tot een verdere
verdieping en het natuurherstel was niet gewenst door de provincie Zeeland maar het Rijk had de
macht om dit besluit te nemen. Vanuit de wens om in de verdere uitwerking van het natuurherstel als
provincie Zeeland meer invloed te kunnen hebben heeft de Provinciale Staten uiteindelijk de
goedkeuring gegeven aan de regierol van de Gedeputeerde Staten van Zeeland om de
natuurherstelmaatregelen voor te bereiden. Hierbij blijft het Rijk hoofdverantwoordelijk voor de
uitvoer van de 600ha natuurontwikkeling. Ook wordt in deze ronde de maatregelen van de
Ontwikkelingsschets juridisch vastgelegd in een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen, een
belangrijke spelregel voor het verdere proces. In deze ronde wordt ook begonnen met de voorbereiding
van de uitvoering van de Ontwikkelingsschets, waarin het cruciale besluit door de Gedeputeerde
Staten van Zeeland is genomen 5 polderlocaties aan te wijzen. Hierop ontstaan veel protesten
waardoor er belangrijke veranderingen in het beleidsarrangement plaatsvinden en het proces in een
volgende ronde terecht komt.
Het proces dat in ronde 1 heeft plaatst gevonden zal in meer detail worden besproken en
geanalyseerd, waarna de invloed van de lokale en regionale zal worden bepaald. Echter eerst zal nu in
worden gegaan op de productinvloed van de lokale en regionale actoren op het cruciale besluit de
Ontwikkelingsschets 2010.

4.1 Invloed op het cruciale besluit: de Ontwikkelingsschets 2010
De Ontwikkelingsschets 2010 zoals vastgelegd in februari 2005 is erg bepalend voor het proces
geweest omdat hierin de natuurherstelopgave voor Nederland van minimaal 600ha concreet is
benoemd. Dit besluit is via een intensief proces tot stand gekomen waarbij vele personen waren
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betrokken, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Op dit besluit hebben dan ook veel verschillende
actoren invloed proberen uit te oefenen. In dit onderzoek zal enkel naar de invloed van lokale en
regionale actoren worden gekeken, vanuit praktische en methodologische overwegingen zal hierbij de
invloed van de provincie Zeeland niet worden geanalyseerd.
Het cruciale besluit: de Ontwikkelingsschets 2010
In februari 2005 is door ProSes de definitieve versie van de Ontwikkelingsschets vastgesteld. De
globale opbouw is vergeleken met de ambtelijke versie van september 2004 hetzelfde gebleven al zijn
er voor de natuurontwikkeling in Nederland wel enkele opmerkelijke veranderingen doorgevoerd. Zo
zijn de concrete projecten van de Bathse Polder en de Braakman verdwenen uit de besluiten, maar in
plaats daarvan is gesteld dat voor 1 juli 2005 concrete projecten moeten worden aangewezen. In de
Ontwikkelingsschets komt in de toelichting op de besluiten naar voren dat het project van de
Braakman ecologisch erg waardevol zou kunnen zijn, maar doordat (onder andere door de insprekers)
mogelijke problemen (zoals verzilting) naar voren zijn gekomen deze maatregel is komen te vervallen.
Daarnaast is ook ingegaan op een ander voorstel dat tijdens de inspraak naar voren was gekomen: het
creëren van een eiland in het mondingsgebied. Dit is echter niet opgenomen doordat het strijdig is met
het streefbeeld uit de Langetermijnvisie van een open en natuurlijk mondingsgebied.
In de Ontwikkelingsschets16 zijn de doelstellingen voor de natuurontwikkeling in de Westerschelde
verdeeld over drie ecologische zones benoemd, zie figuur 14.

Figuur 14, de Westerschelde verdeeld in 3 ecologische zones aan de hand van het zoutgehalte,
in zone 1 het zoute mondingsgebied, zone 2 zout tot brak water, zone 3 brak water. De concrete voorgestelde projecten staan
met sterren aangegeven: Zeereservaat Vlakte van Raan, het Zwin en de Hertogin Hedwige- en Prosperpolder. De rode stippen
staan voor de drempels in de vaargeul (LNV 2005, p.21)

De bewindslieden besluiten voor deze drie ecologische zones nieuwe estuariene natuur te ontwikkelen:
Zone 1 (mondingsgebied, inclusief Vlaams gedeelte):
Min. 120 – max. 260ha
Zone 2 (Vlissingen-Hansweert):
Min. 225 – max. 275ha
Zone 3 (Hansweert-grens inclusief Vlaamse Prosperpolder):
Min. 520 – max. 600ha
Dit resulteert in de totale opgave van 600 tot maximaal 770 ha op Nederlands grondgebied.
Voor deze gebieden worden de volgende concrete projecten genoemd:
 Wettelijk beschermen geven aan de Vlakte van Raan als zeereservaat
 Vergroting van het Zwin in de vorm van landinwaarts verplaatsen van dijken (bestaand initiatief van
de Internationale Zwincommissie)
 Intergetijdegebied in de Hertogin Hedwigepolder en de Propsperpolder (440ha) ontwikkelen
16

besluit 3.c in de Ontwikkelingsschets (ProSes 2005a, p.30-31)
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Hierbij is een belangrijk aandachtspunt het optimaliseren van de fysische processen in het estuarium
en de laagdynamische ondiepwatergebieden, slikken en schorren. Hierbij wordt de maatregel van het
landinwaarts verplaatsen van dijken oftewel ontpolderen naar voren gebracht als beste maatregel voor
de gewenste versterking van habitatvormende processen.
Ten tijde van het opstellen van de Ontwikkelingsschets waren de
instandhoudingsdoelstellingen in het kader van Natura 2000 van de Vogel- en Habitatrichtlijnen nog
niet definitief vastgesteld. In de Ontwikkelingsschets wordt echter nadrukkelijk benoemd dat de
natuurmaatregelen moeten voldoen aan de eisen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen en de
uiteindelijke instandhoudingsdoelstellingen. Ook de samenhang tussen de verschillende maatregelen
komt nadrukkelijk naar voren in de Ontwikkelingsschets. Hierbij wordt de estuariene
natuurontwikkeling ook gezien als habitatreserve, mogelijk ook als compensatie voor de verdieping
mocht uit de monitoring blijken dat de verdieping toch significante effecten heeft op de natuurlijkheid
van het estuarium. Deze mogelijkheid blijft aanwezig zo blijkt uit de verwachting voor de
vervolgprocedures: ―Indien de vervolgprocedures ertoe leiden dat de natuurprojecten ook juridisch
moeten worden gekoppeld aan de verruiming, dan kan dit gevolgen hebben voor het tijdsschema‖ 17.
De algemene opzet van de Ontwikkelingsschets is echter dat het integrale maatregelenpakket in
overeenkomst is met de Vogel- en Habitatrichtlijn en er geen natuurcompensatie nodig is voor de
verruiming van de vaargeul. Deze afweging is weergegeven in de Vogel- en Habitattoets, waarbij is
gekeken naar de effecten naar de verruiming van de vaarroute, de effecten van de
veiligheidsmaatregelen en de effecten van maatregelen voor natuurontwikkeling. Het totale pakket
heeft geen significante negatieve effecten voor de natuur en ook het afzonderlijke project van de
verruiming heeft geen significante negatieve effecten. Dit is wel met onzekerheden omgeven, maar dit
wordt opgevangen door de mitigerende maatregelen van flexibele stortstrategie en de estuariene
natuurontwikkeling. Hierdoor zijn de ―verruiming vaargeul en natuurmaatregelen onverbrekelijk met
elkaar verbonden‖18.
De productinvloed van lokale en regionale actoren
De productinvloed van de lokale en regionale actoren op dit cruciale besluit van de
Ontwikkelingsschets 2010 in maart 2005 genomen door de Nederlandse en Vlaamse regering is gering
geweest. Er zijn verschillende Nederlandse lokale en regionale actoren geweest die invloed hebben
proberen uit te oefenen op de besluiten in de Ontwikkelingsschets. Ten eerste de Nederlandse lokale
en regionale actoren in het OAP (zie H3 tabel X), de actoren hierin hadden de rol van adviseur aan de
bewindslieden en daarmee een relatief hoge mate van invloedmogelijkheden. Door gebrek aan
gegevens over de rol van de voorzitter Nationale Havenraad, Zeeland Seaports en de Brabants
Zeeuwse Werkgeversvereniging (lid OAP vanaf augustus 2004) kan de invloed van deze actoren niet
worden bepaald. Naast deze actoren waren de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, het ZLTO en de
gemeenten en waterschappen rond de Westerschelde vertegenwoordigd in het OAP. Daarnaast had
iedereen de mogelijkheid om via de inspraakprocedure op de ambtelijke versie van de
Ontwikkelingsschets te reageren, als consultator waarbij enkel kritiek kon worden geuit op een
gesloten vraagstelling binnen een gegeven probleemstelling. Van deze insprekers zal enkel de
insprekers die op het voorstel van de zoute natuurontwikkeling van de Braakman kritiek hebben geuit
de invloed worden bepaald, doordat de verandering op het punt van het voorstel van
natuurontwikkeling in de Braakman is opgenomen in de Ontwikkelingsschets 2010. Deze insprekers
zullen als een coalitie worden beschouwd die als één geheel invloed heeft gehad. Deze insprekers
hebben niet gezamenlijk gehandeld maar doordat de invloed van de afzonderlijke personen binnen
17
18

Ontwikkelingsschets (ProSes 2005a, p.35)
Ontwikkelingsschets (ProSes 2005b, p.72)
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deze coalitie niet te onderscheiden is kan de invloedbepaling enkel op coalitie niveau plaatsvinden.
Deze coalitie bestond onder andere uit bewoners in en rond de Braakmankreek, de gemeente
Terneuzen en het bedrijf DOW.19 Per actor zal nu in worden gegaan op de invloed van de betreffende
actor.
De Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties zijn een coalitie die in het OAP werden
vertegenwoordigd door de werkgroep Schelde-estuarium (Nederlands-Vlaamse samenwerking tussen
natuur- en milieuorganisaties), daarnaast waren enkele deskundigen van de natuur- en
milieuorganisaties ook onderdeel van de werkgroepen voor de onderbouwing van de
Ontwikkelingsschets. De natuur- en milieuorganisaties hebben meerdere acties ondernomen om hun
doel van meer ruimte geven aan de natuurlijke processen in het Schelde estuarium te verwezenlijken,
voor een groot gedeelte binnen het OAP. Hierbij was het uitgangspunt 1000ha nieuwe estuariene
natuur, gebaseerd op 1/3 deel van het streefbeeld in 2030. Deze doelstelling is slechts gedeeltelijk
behaald, in de vorm van minimaal 600ha nieuwe estuariene natuur. Daarnaast was de coalitie van
Zeeuwse natuur-en milieuorganisaties niet de enige actor die bepalend was voor dit resultaat. De druk
om de natuurlijkheid van het estuarium voldoende tot zijn recht te doen komen vanuit de
ingebrekestelling door de Europese Commissie had zeker ook invloed op ProSes en de bewindslieden.
De verplichtingen vanuit de Europese wetgeving was dan ook een belangrijk argument voor de
Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties. De egoperceptie van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties
op hun eigen invloed is redelijk hoog20. De alterperceptie op de invloed van de natuur- en
milieuorganisaties is vooral bij de tegenstanders van de ontpolderingsmaatregelen erg hoog,
voornamelijk vanuit de redenering dat de natuur- en milieuorganisaties via een deal met de haven van
Antwerpen hadden aangegeven niet te zullen procederen wanneer er ook voldoende natuurherstel in de
Ontwikkelingsschets zou worden opgenomen 21. Doordat de eigen doelstelling van de Zeeuwse natuuren milieuorganisaties in een hoge mate maar niet volledig is behaald wordt de invloed bepaald op
substantieel.
De ZLTO is een belangrijke actor in het proces van de Ontwikkelingsschets geweest, doordat
het lange tijd de enige vertegenwoordiger van het landbouwbelang was. Binnen het OAP werd de
ZLTO vertegenwoordigd door de Peter de Koeijer van ZLTO Zeeland. Echter zowel de
overkoepelende organisatie ZLTO als lokale afdelingen van ZLTO hebben een rol gespeeld, de ZLTO
bestaat in het proces dus uit meerdere personen, met ook verschillende rollen, voor deze
invloedsbepaling kunnen deze verschillen echter niet uit elkaar worden gehaald en zal de ZLTO als
één actor worden beschouwd. De ZLTO heeft binnen het OAP, via lobbyen en via de
inspraakprocedure invloed kunnen uitoefenen op de besluiten in de Ontwikkelingsschets. Het doel van
de ZLTO is de belangen van alle agrariërs in Zeeland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Vooral
in de inspraak heeft de ZLTO duidelijk gemaakt tegen een verdieping te zijn, met name de lokale
afdeling Hulst. Daarnaast was voor de ZLTO het uitgangspunt zo min mogelijk landbouwgrond voor
natuurherstel en bij mogelijke grondverwerving dit alleen op basis van vrijwilligheid. Deze
doelstelling komt niet overeen met de besluiten in de Ontwikkelingsschets en daarmee heeft de ZLTO
geen tot weinig productinvloed gehad. Al heeft het ZLTO wel een belangrijke rol gespeeld in het
proces, zoals ook blijkt uit de ego- en alterperceptie op deze actor22, dit speelt echter geen rol in deze
productinvloed bepaling.

19

Inspraakreacties op de Kennisgeving Strategische milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010
Schelde-estuarium (Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat 2004b)
20
Interview de heer Van Zonneveld (ZMF) en de heer Hemminga (Zeeuwse Landschap)
21
Interview de heer De Koeijer (ZLTO), de heer Van Melle en de heer en mevrouw De Feijter (actiecomité Red
onze Polders)
22
Gebaseerd op alle interviews
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De gemeenten rond de Westerschelde waren binnen het OAP vertegenwoordigd door de
voorzitter van de Taakgroep Westerschelde, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten rond de
Westerschelde en de waterschappen. Daarnaast was ook de dijkgraaf van het waterschap ZeeuwsVlaanderen lid van het OAP. Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft samen met de gemeenten
Terneuzen, Hulst en Sluis een coalitie gevormd tijdens de inspraak op de ambtelijke versie van de
Ontwikkelingsschets. Deze coalitie maakte hierin duidelijk tegen de verdieping en tegen de
voorgestelde natuurherstelmaatregelen te zijn. Hiertoe is uiteindelijk wel besloten en hierdoor heeft
deze coalitie geen tot weinig invloed gehad op het cruciale besluit. Ook de gemeenten boven de
Westerschelde hadden aangegeven tegen een verdieping en tegen ontpolderen te zijn, dit doel komt
niet overeen met de Ontwikkelingsschets en daarom kan gesteld worden dat ook deze gemeenten
weinig tot geen invloed hebben gehad. De egoperceptie en alterperceptie op de invloed van de
gemeenten was ook laag23.
De coalitie van insprekers (bewoners, de gemeente Terneuzen en het bedrijf DOW) tegen het
voorstel van de zoute natuurontwikkeling van de Braakman, heeft met deze doelgerichte actie tegen
deze maatregel invloed gehad. Het project van de Braakmankreek is uit de Ontwikkelingschets
gehaald, met de motivatie dat de protesten vanuit de inspraak overtuigend waren. Echter meerdere
actoren zullen op dit besluit invloed hebben gehad, bijvoorbeeld ook de provincie Zeeland, die had
aangegeven graag zelf de regie te krijgen om locaties aan te wijzen. Dit specifieke besluit om de
Braakman uit de Ontwikkelingsschets te halen kan dus beschouwd worden als gedeeltelijk veroorzaakt
door deze coalitie van insprekers en daardoor substantiële invloed hebben gehad op dit specifieke
onderdeel van de Ontwikkelingsschets. Hierbij moet als kanttekening worden geplaatst dat dit niet wil
niet zeggen dat de volledige Ontwikkelingsschets overeenkomt met alle afzonderlijke doelen van de
personen binnen deze coalitie, maar dat het gemeenschappelijke doel van deze coalitie is
bewerkstelligd.
Tabel 3: productinvloed op het cruciale besluit de Ontwikkelingsschets

Lokale en regionale actoren
Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties
ZLTO
Coalitie Waterschap Zeeuws-Vlaanderen,
gemeente Terneuzen, Hulst en Sluis
Gemeenten boven de Westerschelde
Insprekers tegen zoute natuurontwikkeling van
de Braakman

Invloed
Substantieel
Weinig tot geen
Weinig tot geen
Weinig tot geen
Matig tot substantieel

4.2 Het beleidsproces in ronde 1
Het cruciale besluit tot de Ontwikkelingsschets is het beginpunt van ronde 1, die hieronder zal worden
beschreven en geanalyseerd. In deze ronde speelt de Provinciale Staten een belangrijke rol als actor.
De Zeeuwse volksvertegenwoordigers moeten de plannen van de Gedeputeerde Staten en de
overeenkomst met het Rijk goedkeuren.
De onderbouwing van de 600ha natuurherstel
De overeenkomst van de Ontwikkelingsschets 2010 is in Zeeland niet met open armen ontvangen. De
verdieping werd als ongewenst ervaren door de Provinciale Staten van Zeeland en door de gemeenten
en waterschappen rond de Westerschelde. Echter het was een besluit van de regering en de
verwachting was dat de Tweede Kamer dit besluit uiteindelijk wel zou accepteren, zeker vanuit de
23

Gebaseerd op alle interviews
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koppeling met andere overeenkomsten met Vlaanderen en de gewenste goede betrekkingen met
België24. De genomen natuurontwikkelingsmaatregelen stuitte op veel kritiek in Zeeland, met name de
mogelijkheid van ontpolderen (output-legitimiteitsprobleem). Zo stuurde de gemeente Hulst
(gemeenteraad en college van wethouders en Burgemeester) een brief aan de Tweede Kamer, de
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zeeland met de oproep de Hedwige-Prosperpolder niet
te ontpolderen. Hierin wordt de wijze van werken als ondemocratisch benoemd, zeker gezien het feit
dat de gemeente als betrokken partij niet om zijn mening is gevraagd 25 (een input
legitimiteitsprobleem). Ook de gemeenteraad van Terneuzen neemt een motie aan tegen ontpolderen
en het algemeen bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen constateert nogmaals dat er geen
draagvlak is voor de natuurmaatregelen26. Daarnaast bestaat er veel onduidelijkheid over wat er exact
wordt bedoeld met estuariene natuur, zo is in de Provinciale Staten de vraag geuit of dit enkel kan
worden gecreëerd met ontpolderingsmaatregelen of dat er ook andere mogelijkheden zijn 27.
Ter verduidelijking van de Ontwikkelingsschets zijn er op 10 en 17 mei 2005 in Zeeland
informatiebijeenkomsten gehouden voor de Zeeuwse bestuurders, volksvertegenwoordigers en
belangenorganisaties. De tweede bijeenkomst stond open voor iedereen, maar had een lage opkomst
vanuit de Zeeuwse bevolking, een teleurstelling voor de vertegenwoordiger van de ZLTO 28. Op deze
tweede bijeenkomst was minister Veerman van LNV ook aanwezig om uitleg te geven en draagvlak te
creëren voor de natuurmaatregelen. In deze bijeenkomst werd door de minister nadrukkelijk verwezen
naar de Vogel- en Habitatrichtlijn en de instandhoudingsdoelstellingen waardoor natuurherstel
noodzakelijk was. Er bleef echter onduidelijkheid bestaan waarna de minister aangaf een
onderbouwing voor de 600ha estuariene natuur te zullen leveren29. Deze onderbouwing van het
ministerie van LNV werd als voorwaarde gesteld door de Provinciale Staten op 17 juni 2005 om een
besluit te kunnen nemen over de regierol van de Provincie voor de uitvoering van de
natuurontwikkelingsmaatregelen. Deze onderbouwing was nodig omdat de vraag werd gesteld naar de
noodzaak voor de natuurontwikkeling. De noodzaak voor natuurherstel was niet voor iedereen
overduidelijk, voor de verdieping was geen natuurcompensatie nodig en toch moesten er
natuurmaatregelen plaatsvinden. Het argument dat de Westerschelde ongezond zou zijn was voor veel
Zeeuwen niet overtuigend. In de jaren ‘70 was de Westerschelde sterk vervuild, maar met de
verbeterde waterkwaliteit is de natuur weer hersteld en zijn er weer zeehonden te zien in de
Westerschelde. Hierdoor werd door veel Provinciale Statenleden en Zeeuwen de noodzaak tot
natuurherstel niet gezien (output-legitimiteitsprobleem)30.
Hoe er tegen de noodzaak werd aangekeken bestonden aan het begin van deze ronde dan ook
verschillende discoursen over de noodzaak tot natuurherstel, zoals weergegeven in tabel 4.

24

Provinciale Staten vergadering van 17 juni 2005
Brief van de gemeente Hukst van 6 april 2005
26
brief van de gemeente Terneuzen op 10 juni 2005
27
Provinciale Staten vergadering van 17 juni 2005
28
interview met de heer De Koeijer, ZLTO
29
brief ministerie LNV van 19 juli 2005
30
Interview de heer Gelijnse (Levende Delta), de heer en mevrouw De Feijter (actiecomité Red onze Polders),
de heer De Koeijer (ZLTO) en de heer Maljaars (waterschap Zeeuws-Vlaanderen)
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Tabel 4: verschillende discoursen over natuurherstel Westerschelde

Dominante discours
Ondersteund door:
Ministerie LNV
Gedeputeerde van Zeeland

Aanvullend discours
Ondersteund door:
Natuur- en milieuorganisaties
ProSes

Natuurherstel is noodzakelijk
vanwege ‗Brussel‘, vanuit de
verplichtingen van de Europese
Vogel- en Habitatrichtlijnen.
Voor dit natuurherstel is
ontpolderen de beste oplossing.

Natuurherstel is noodzakelijk
om het unieke estuariene
systeem in stand te houden, de
mens is verantwoordelijk dit te
beschermen en herstellen.

Concurrerend discours
Ondersteund door:
ZLTO
Gemeenten en waterschappen
rond de Westerschelde
Natuurherstel is niet
noodzakelijk, het gaat al beter
met de natuurkwaliteit van de
Westerschelde en poldernatuur
heeft ook een hoge waarde.

Het dominante discours is door LNV op 15 september 2005 onderbouwd met een rapport waarin de
verbanden worden weergegeven tussen het natuurherstel van 600ha estuariene natuur dat is vastgelegd
in de Ontwikkelingsschets en de verplichtingen vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn31. De Europese
richtlijnen zijn voor het Rijk leidend, maar de consequenties voor het Westerschelde gebied als Natura
2000 gebied zijn in 2005 juridisch nog niet helemaal vastgelegd. De juridische vastlegging gebeurde
in verschillende fases, eerst de instandhoudingsdoelstellingen, dan de aanwijzingsbesluiten voor de
gebieden waarvoor ook beheersplannen komen. De Westerschelde is in 2005 al wel aangewezen bij de
Europese Commissie als Natura 2000 gebied maar dit is nog niet via Nederlandse wetgeving
vastgelegd. Er is in september 2005 een conceptversie van de instandhoudingsdoelstellingen, de
conceptversies van deze instandhoudingsdoelstellingen was ook van invloed op de keuze voor
natuurherstel in de Ontwikkelingsschets. Vanuit de Vogel- en Habitarichtlijn is een land
verantwoordelijk om een goede staat van instandhouding te realiseren voor aangewezen gebieden. De
instandhouding van het Westerschelde estuarium is als matig tot zeer ongunstig beoordeeld, daarom
wordt de opgave van behoud aangevuld met een opgave tot herstel. Deze
instandhoudingsdoelstellingen vormen dan ook een belangrijke regel die als referentiekader werkt in
het beleidsproces.
Met de onderbouwing van de 600ha natuurherstel is het dominante discours versterkt doordat
het is vastgelegd in het onderbouwende rapport dat een belangrijk referentiekader vormt voor de
besluitvorming in deze ronde. Echter in het rapport van LNV is er ook een verschuiving in discours
ten opzicht van het proces rond de Ontwikkelingsschets van. Zo is de toestand van het estuarium in het
rapport van LNV ook beschreven en wordt er ingegaan op de gewenste maatregelen om de toestand
van de Westerschelde te verbeteren. Hierbij wordt een sterke nadruk gelegd op de menselijke ingrepen
in de Westerschelde, inpolderen, bedijken en baggeren en verdiepen, zoals ook eerder beschreven.
Tijdens het proces van de Ontwikkelingsschets werd door de Vlamingen juist de natuurlijke
veranderingen van het estuarium en de robuustheid van het estuarium naar voren gebracht, in dit
onderbouwingsrapport van LNV is echter een discours naar voren gebracht van een ongezond
estuarium veroorzaakt door menselijke ingrepen. Voor de gewenste maatregelen wordt voornamelijk
verwezen naar het NOPSE (Natuurontwikkelingsplan), zoals het studierapport voor
natuurontwikkelingsmaatregelen dat in 2003 voor ProSes is opgesteld wordt benoemd 32. Er wordt
gesteld dat procesherstel noodzakelijk is en dat dit enkel door meer ruimte aan de rivier te geven kan
worden gerealiseerd. Hierbij komt naar voren dat er in het gebied voornamelijk behoefte is aan meer
intergetijdegebieden met lage stroomsnelheden (laag-dynamisch). Hiervoor moeten nieuwe gebieden
31

Rapport van LNV (2005) ―Verantwoording realisering (minimaal) 600 hectare estruariene nieuwe natuur en de
relatie met de instandhoudingsdoelstellingen Vogel- en Habitatrichtlijn‖
32
Rapport van LNV (2005) en Van den Bergh et al. (2003)
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worden toegevoegd, omdat buitendijkse maatregelen habitatvervanging binnen het Natura 2000 gebied
zou betekenen33. Deze stelling dat natuurherstel moet plaatsvinden door extra ruimte te geven aan de
rivier zal later in het proces een belangrijke rol spelen. Daarnaast is op basis van verschillende studies
aan het
benodigde natuurherstel oppervlakte gekoppeld, zoals de benodigde 3000ha in 2030. Dit natuurherstel
is echter kostbaar en er was bekend dat er weinig draagvlak was in Zeeland voor de maatregel om
meer ruimte te creëren voor het estuarium door de dijk te verlegen oftewel te ontpolderen. Hierdoor is
het politieke besluit genomen voor de realisatie van 600ha, met als toevoeging dat dit estuariene
natuur van een hoge kwaliteit zou moeten zijn.
In de het rapport van LNV voor de onderbouwing van de 600ha wordt ook de nadruk gelegd
op de noodzaak van natuurherstel vanwege de ingebrekestelling door de Europese Commissie. Met de
voorgestelde maatregel tot natuurherstel kan Nederland aan de Europese Commissie laten zien dat het
zijn verplichtingen nakomt. Het lijkt erop dat de Europese Commissie dit ook zo heeft geïnterpreteerd,
op 13 december 2005 heeft de Europese Commissie namelijk besloten de inbreukzaak met betrekking
tot de Westerschelde te sluiten34.
Acceptatie van de regierol door de provincie Zeeland op basis van vrijwilligheid
Over de vraag of de provincie Zeeland wel of niet de regierol voor de natuurherstelmaatregelen op
zich moest nemen is lang gediscussieerd door de Provinciale Staten. Het besluit is zelfs uitgesteld
omdat eerst een onderbouwing moest worden gegeven door LNV. Deze onderbouwing van LNV werd
niet door alle Statenleden als overtuigend ervaren, voornamelijk door de leden van de Partij voor
Zeeland en het Zeeuws Belang die uiteindelijk ook tegen de aanvaarding van de regierol van de
provincie stemmen. Ook vanuit andere politieke stromingen komen bezwaren, maar de verdieping en
het natuurherstel wordt uiteindelijk wel geaccepteerd vanuit het uitgangspunt: ―Het is beter dat we
meepraten dan dat er over ons gepraat wordt‖ 35. Hierbij speelde het input-legitimiteitsprobleem van de
Provinciale Staten mee dat ze in het besluit van de Ontwikkelingsschets en het verdrag over de
uitvoering van de Ontwikkelingsschets onvoldoende mee hebben kunnen beslissen.
De discussie richt zich echter wel op een ander punt: de wijze van grondverwerving voor het
natuurherstel. Hierbij wordt door verschillende partijen nadrukkelijk gezegd dat ze principieel tegen
ontpolderen zijn, maar deze door de regering opgelegde opgave alleen willen uitvoeren wanneer dit op
basis van vrijwilligheid plaatsvindt. Dit uitgangspunt voor vrijwilligheid wordt uiteindelijk ook in een
amendement aangenomen door de Provinciale Staten. Het uitgangspunt van vrijwilligheid vormt een
belangrijke regel in het verdere beleidsproces. Het uitgangspunt van vrijwilligheid wordt echter door
verschillende actoren verschillend opgevat. Zo laat de heer De Koeijer van de ZLTO tijdens de
commissievergadering in september 2005 weten dat vrijwilligheid bij het afstaan van grond het
uitgangspunt zou moeten zijn, waarbij de locatie van de polders bepaald wordt door de eigenaren die
vrijwillig kiezen dat ze willen verkopen, en dus niet door het van te voren opleggen van bepaalde
polders. Daarnaast verzoekt de heer De Koeijer om onderzoek naar andere plannen, zoals hoog schor
afgraven ter bevordering van jong schor en het ontwikkelen van eilandjes in de monde van de Schelde,
hiermee kritiek uitend op het idee dat ontpolderen de enige mogelijkheid is voor natuurherstel (outputlegitimiteitsprobleem)36.
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De Provinciale Statenleden zijn van mening dat er voldoende boeren zullen zijn die vrijwillig
hun grond willen verkopen, er is zelfs gediscussieerd wat er gedaan zou moeten worden wanneer er
teveel grond wordt aangeboden. Echter bij deze wijze van vrijwilligheid wordt door de Gedeputeerde
Kramer wel de kanttekening geplaatst dat vrijwilligheid zeker het uitgangspunt is van de provincie,
maar dat er harde deadlines zijn gesteld waardoor deze manier van vrijwilligheid lastig te realiseren
is37. Daarnaast wordt opgemerkt dat het onteigeningsprincipe van de rijksprojectenprocedure blijft
gelden, ondanks de nadrukkelijke opzet van vrijwillige grondverwerving door de provincie. De
verwachtingen vanuit de Provinciale Staten zijn echter dat op basis van vrijwilligheid aan de opgave
van 600ha voldaan kan worden, omdat er een kleinere weerstand tegen ontpolderen dan in 1996 zou
zijn en steun vanuit de landbouw voor het pakket (in de vorm van het ZLTO)38. Het dominante
discours dat het natuurherstelmaatregel in de vorm van 600ha ontpolderen noodzakelijk is vanuit de
verplichtingen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn en de controle door de Europese Commissie wordt
overgenomen door de Provinciale Staten, echter wel met de toevoeging van vrijwilligheid als
uitgangspunt 39.
In het woordgebruik tijdens de discussie blijkt echter wel dat ontpolderen weerstand oproept. Zo is
door de Provinciale Statenleden het natuurherstel expliciet aangemerkt als ontpolderen, terwijl de
Gedeputeerde Kramer meestal andere woorden gebruikt, zoals natuurontwikkeling. Ook in de
onderbouwing van de 600ha door LNV wordt vooral gesproken over estuariene natuurontwikkeling,
waarbij dit gedefinieerd wordt als: ―robuuste gebieden die bestaan uit met name schorren en slikken,
ondiep water en geulen in directe relatie met het estuarium en zijn getijden‖ 40. Al wordt ook door LNV
een enkele keer het woord ontpolderen gebruikt. Door enkele Provinciale Statenleden en ook enkele
Zeeuwse bewoners is duidelijk stelling genomen tegen ontpolderen (output-legitimiteitsprobleem)41.
De regierol door de Provincie wordt door de Provinciale Staten geaccepteerd, nadat er door de
Provinciale Statenleden een aantal legitimiteitsproblemen zijn geuit. Zo is er door het GroenLinks
Statenlid de heer Wiersma kritiek geuit op de bestuurlijke structuur waarbij niet-gekozen personen in
bijvoorbeeld het Bestuurlijk Overleg Westerschelde besluiten nemen (input-legitimiteitsprobleem)42.
Ook op de dakpan methode dat de uitvoering al voorbereid gaat worden terwijl de besluiten nog in
procedure zijn wordt kritiek geuit, er heeft namelijk nog geen besluitvorming op parlementair niveau
plaatsgevonden (proces-legitimiteitsprobleem)43. En op het tot stand komen van de
Ontwikkelingsschets waarbij er een deal is gemaakt met Vlaanderen over onder andere de HSL wordt
kritiek geuit als politiek-bestuurlijk handjeklap waarbij een gebrek aan transparantie is (proceslegitimiteitsprobleem)44. Ook op de beperkte rol van de provincie op het besluit van de
Ontwikkelingsschets word kritiek geuit 45(proces-legitimiteitsprobleem). De Gedeputeerde Kramer
pleit echter dat het juist in het belang van Zeeland is geweest mee te gaan in de onderhandelingen,
zeker in de context van de 2 de verdieping waartegen de provincie duidelijk nee had gezegd, maar door
een noodwet toch is doorgegaan. Door het huidige overleg is er in ieder geval compensatie voor
Zeeland los gekomen. Echter niet iedereen is blij met meer asfalt als compensatie voor Zeeland. Het is
37

vergadering van de Commissie ecologie en Water van de provincie Zeeland op 28 september 2005
De heer Roeland (SGP) tijdens de Provinciale Statenvergadering van 7 oktober 2005
39
Provinciale Statenvergadering van 7 oktober 2005
40
Rapport LNV (2005, p.49)
41
Inspraak van de heer Beacke (bewoner Nieuw-Namen) tijdens de vergadering van de Commissie ecologie en
Water van de provincie Zeeland op 28 september 2005 (in verslag p. 1)
42
De heer Wiersma (GroenLinks) tijdens de Provinciale Statenvergadering van 7 oktober 2005
43
De heer Hageman (Partij voor Zeeland) tijdens de Provinciale Statenvergadering van 7 oktober 2005
44
De heer Heijning (VVD) tijdens de Provinciale Statenvergadering van 7 oktober 2005
45
De heer Visser (Chrisentunie) tijdens de Provinciale Statenvergadering van 7 oktober 2005
38

49

geen maatregel waar de natuur- en milieuorganisaties direct voor zijn, maar dit is geaccepteerd omdat
het als noodzakelijk werd gezien om draagvlak te creëren voor de natuurherstelmaatregelen 46. Verder
is de kritiek geuit dat de belangen van de vissers van de Westerschelde onvoldoende mee zijn
genomen, ook door de vissers zelf47 (input-legitimiteit). Dit werd echter door de Gedeputeerde Kramer
en de minister van LNV tegengesproken, de vissers zijn gebaat bij een ecologisch gezond estuarium,
dat een belangrijke functie heeft als kraamkamer voor vis 48.
Na de goedkeuring van de Provinciale Staten voor de regierol van de provincie kan deze worden
vastgelegd en uitgevoerd. De regierol is concreet vastgelegd in een convenant tussen het Rijk en de
provincie Zeeland, dat op 30 januari 2006 is ondertekend. In dit convenant zijn de verschillende
verantwoordelijkheden van de twee overheden vastgelegd. Het Rijk behoud de
eindverantwoordelijkheid, de provincie wordt echter verantwoordelijk voor het ―ontwikkelen van
bestuurlijke en beleidsmatige afgewogen en technisch en financiële uitvoerbare voorstellen‖ 49.
Hiermee krijgt de provincie de uitvoeringsregie om de opgave van 600ha estuariene
natuurontwikkeling te realiseren. Echter de provincie krijgt niet de volledige vrijheid, de
natuurontwikkeling moet voldoen aan een programma van eisen opgesteld door het Rijk. Enkele
belangrijke punten hierin zijn dat de gebieden ongescheiden en aaneengesloten onderdeel van het
Schelde-estuarium moeten zijn en dat er een functiewijziging van niet-natuur naar natuur moet worden
gerealiseerd50. Dit convenant is als belangrijk referentiekader een nieuwe spelregel voor het
beleidsproces. Verder blijven de wettelijke kaders van de Vogel- en Habitatrichtlijn, vastgelegd in de
natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet en de kaderrichtlijn water cruciale regels in het
proces.
De rol van de Tweede Kamer
In deze ronde is de Tweede Kamer geïnformeerd door de ministers van Verkeer en Waterstaat en LNV
over de Ontwikkelingsschets en de geplande procedure 51. Doordat de Ontwikkelingsschets
onderwerpen van beide ministeries omvat wordt het onderwerp door de vaste Kamercommissies van
Verkeer en Waterstaat en van LNV besproken. Tussen de vaste Kamercommissieleden en de
provinciale Staten zijn er contacten geweest en enkele Kamerleden hebben in de pers aangegeven dat
ze de mening van de regio erg belangrijk vinden en de reactie van de Provinciale Staten willen
afwachten. Een belangrijke stap in het proces is het accepteren van de rijksprojectenprocedure door de
Tweede Kamer, dit vormt in de rest van het proces een belangrijke procedurele regel. Met de
rijksprojectenprocedure kan het Rijk het proces versnellen doordat het procedures van lager overheden
zoals voor vergunningen kan overnemen en bevat de de mogelijkheid om grondeigenaren te
onteigenen.
Binnen beide vaste Kamercommissies wordt de discussie gevoerd over de ongewenstheid van
een verdieping van de Westerschelde en de ongewenstheid van ontpolderen (outputlegitimiteitsprobleem). Hierbij wordt de motie-Van Berg52 aangehaald als argument tegen ontpolderen,
deze motie geeft immers aan dat ontpolderen niet als instrument kan worden toegepast en is door de
Tweede Kamer op 14 april 1998 aangenomen. Deze motie wordt door de minister echter anders
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geïnterpreteerd, de motie zou ontpolderen niet uitsluiten, enkel aangeven dat ontpolderen ongewenst
is, maar dat het in de huidige context met de Vogel- en Habitatrichtlijn niet anders kan53. Tevens wordt
er door de Tweede Kamerleden kritiek geuit op het besluitvormingsproces, de provincie Zeeland gaat
akkoord met de Ontwikkelingsschets omdat ze ervan uitgaan dat de Kamer het besluit toch wel zal
goedkeuren. Er worden besluiten genomen voor de uitvoering terwijl de Tweede Kamer nog geen
besluit heeft genomen54 (proces-legitimiteitsprobleem). Ook het nut en noodzaak van de
natuurherstelwerkzaamheden wordt door de Tweede Kamerleden ter discussie gesteld, waarbij
onduidelijkheid bestaat over het begrip natuurcompensatie of herstel, terwijl de derde verdieping geen
significante schade zou aanbrengen op de natuur. De minister legt via een brief aan de Tweede
Kamer 55 nogmaals uit dat de noodzaak tot natuurherstel voortkomt uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.
Hiermee heeft de minister echter niet alle Kamerleden kunnen overtuigen van de noodzaak tot
natuurherstelmaatregelen zoals blijkt in het gezamenlijk overleg van de minister LNV met de vaste
Kamercommissie LNV en Verkeer en Waterstaat op 26 januari 2006. Hierbij komt naar voren dat het
discours van de minister over het belang van estuariene natuur niet door iedereen gedeeld wordt. Zo
stelt het Kamerlid de heer Van der Staaij (SGP) dat het voorstel van ontpolderen van de Hertogin
Hedwigepolder dat een hoge landschappelijke waarde heeft neer komt op het onder een ‗laag troebel
Westerschelde-water‘ zetten56. Duidelijk een andere interpretatie dan het herstel van een internationaal
belangrijk ecosysteem zoals verwoord door de minister van LNV57.
Daarnaast leeft bij enkele Kamerleden de indruk dat de beleidskeuze voor het natuurlijkheids
thema tot stand is gekomen als een deal met de Zeeuwse Milieufederatie en dat de argumentatie van de
Vogel- en Habitatrichtlijn achteraf erbij is gehaald. De ZMF zou dit hebben kunnen eisen vanuit de
mogelijkheid de verdieping tegen te houden wanneer er onvoldoende natuurmaatregelen zouden
worden genomen (in de context van de tweede verdieping waarin het beroep van de ZMF bij de Rad
van State succesvol was). Deze manier van besluitvorming wordt bekritiseerd als een niet transparante
manier van handelen 58 (proces-legitimiteitsprobleem). De minister krijgt echter ook ondersteuning
vanuit Tweede Kamerleden, vooral vanuit de PvdA. Ondanks de bezwaren van enkele Tweede
Kamerleden wordt het convenant met de provincie wel goedgekeurd, met nadrukkelijke voorwaarde
dat ontpolderen op basis van vrijwilligheid moet plaatsvinden en mocht dit niet mogelijk zijn dan is er
eerst weer overleg met de Tweede Kamer. Er wordt verschillend gedacht over de noodzaak tot
natuurherstel, het discours van het ministerie dat natuurherstel noodzakelijk is vanwege de Vogel- en
Habitatrichtlijn blijft overheersend, zeker in de context dat de Europese Commissie anders de
ingebrekestelling van Nederland voor het in goede instandhouding van het Westerschelde estuarium
weer zou kunnen opstarten.
De Schelde verdragen tussen Nederland en Vlaanderen
Inhoudelijk hebben Nederland en Vlaanderen op 11 maart 2005 de besluiten in de
Ontwikkelingsschets goedgekeurd. Er is echter voor de procedure gekozen om deze besluiten juridisch
geldig te maken via een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. Hiervoor worden direct na het
memorandum de onderhandelingen geopend. Dit is een gesloten proces geweest, waarbij naar alle
waarschijnlijkheid lokale en regionale actoren geen rol hebben gespeeld. De Nederlandse regering
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wenste een combinatie te vinden tussen verschillende onderwerpen waarmee het in onderhandeling
was met Vlaanderen, onder andere de HSL-lijn was weer een belangrijk onderwerp voor Nederland
(Van Buuren 2006). Uiteindelijk zijn tegelijkertijd 4 verdragen opgesteld met betrekking tot het
Schelde estuarium: verdrag beleid en beheer Schelde-estuarium, verdrag Gemeenschappelijk Nautisch
Beheer en verdrag loodsgeldtarieven en het verdrag voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets
2010 Schelde-estruarium. Deze 4 verdragen zijn voor het Vlaamse Gewest en Nederland ondertekend
op 21 december 2005 en zijn gezamenlijk aan de parlementen aangeboden ter goedkeuring. In het
verdrag voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets zijn de maatregelen voor de verdieping, de
Nederlandse en de Vlaamse natuurontwikkeling juridisch vastgelegd. Daarnaast is de financiële
verdeling tussen Nederland en Vlaanderen in dit verdrag vastgelegd.
Voor de Nederlandse natuurontwikkeling is in het verdrag de realisatie van minimaal 600ha estuariene
natuur afgesproken, waaronder de grensoverschrijdende projecten ‘t Zwin en de Hertogin
Hedwigepolder59:
Artikel 3
2. Met de volgende grensoverschrijdende projecten wordt ten laatste in 2007 van start gegaan:
(a) het vergroten van het Zwin met minimaal 120 en maximaal 240 ha door het landwaarts verplaatsen
van dijken in de Willem-Leopoldpolder.
(b) Het ontwikkelen van een intergetijdegebied met een omvang van minimaal 440 ha in de Hertogin
Hedwigepolder en het noordelijke gedeelte van de Prosperpolder.
3. In Nederland worden ten laatste in 2010 langs de Westerschelde werken uitgevoerd of in werking
genomen ter realisatie van minimaal 600 ha estuariene natuur. Voorzover de in het tweede lid
omschreven projecten worden verwezelijkt op Nederlands grondgebied, vormen deze een onderdeel van
de in dit lid omschreven te realiseren natuur.

Opvallend bij de financiële verdeling is dat Vlaanderen de kosten van de verdieping op zich neemt en
de kosten voor de aanleg van het intergetijdengebied in de Hertogin Hedwigepolder 60:
Artikel 7
9. c) Vlaanderen de kosten op zich neemt van de voorbereiding en de uitvoering van de dijkverlegging,
natuurontwikkeling en grondverwerving op Nederlands grondgebied met betrekking tot het in Artikel 3,
tweede lid, onder (b), omschreven project. Met deze investering wordt rekening gehouden in geval van
negatieve ontwikkelingen ten gevolge van het in Artikel 3, eerste lid, omschreven project
[de verruiming van de vaarweg].

Deze financiële constructie is tot stand gekomen doordat op deze manier de Nederlandse regering het
geld dat voor deze maatregel was gereserveerd kan gebruiken voor de infrastructuur compensatie aan
de provincie Zeeland en omdat dit grensoverschrijdende project ook gedeeltelijk werd gezien als
mogelijke compensatie voor de effecten van de verdieping61. Het verdrag voor de uitvoering van de
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estruarium vormt een belangrijke spelregel in het proces, ook
omdat het verdrag moet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer om rechtsgeldig te
worden.
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Op het verdrag wordt door verschillende actoren kritiek geuit. Zo is er kritiek op de beperkte
mogelijkheid van Zeeland om het beleid van de Westerschelde te bepalen (input-legitimiteitsprobleem,
onder andere door de Provinciale Staten verwoord. Al was er bij de onderhandelingen ook een
vertegenwoordiger van de provincie Zeeland aanwezig62. Ook op de wijze waarop dit verdrag tot stand
is gekomen is vanuit verschillende kanten kritiek gekomen. Zo is er kritiek op de ―koehandel met
België over de HSL‖63 vanuit de Provinciale Staten (proces-legitimiteitsprobleem). Daarnaast zijn er
output-legitimiteitsproblemen, de maatregelen om de Westerschelde te verdiepen en de
natuurontwikkeling worden niet door alle betrokken geaccepteerd, zoals ook later in het proces zal
blijken. Opvallend is dat door de Provinciale Staten de verdieping relatief snel wordt geaccepteerd als
een gegeven feit waarop zij geen invloed hebben, terwijl ze duidelijk aan hadden gegeven daar tegen
te zijn. Terwijl de natuurherstelmaatregelen, met name de ontpolderingsmaatregelen door een
meerderheid van de Provinciale Staten niet geaccepteerd worden 64, al wordt dit besluit uiteindelijk wel
geaccepteerd als Rijksbesluit waar de Provinciale Staten niets meer tegen kunnen doen.
Voorbereidingen voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets
Nadat de Gedeputeerde Staten van Zeeland toestemming heeft gekregen van de Provinciale Staten op
7 oktober 2005 om de regierol voor de uitvoering op zicht te nemen gaan de voorbereidingen van start.
Hiervoor wordt binnen de provincie Zeeland de projectorganisatie Natuurpakket Westerschelde
opgericht 65. Daarnaast is op 8 november 2005 een bestuurlijk overleg in de vorm van de
regiostuurgroep opgericht, deze bestond uit de Gedeputeerde van de provincie Zeeland, de
waterschappen en gemeenten grenzend aan de Westerschelde, de ZLTO en de ZMF namens de natuuren milieuorganisaties. Deze regiostuurgroep had voornamelijk de functie van informatieplatform voor
de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 66. Tevens wordt door de provincie Zeeland en de ZLTO een
convenant afgesloten over het landbouwflankerend beleid naar aanleiding van de uitvoering van de
Ontwikkelingsschets, ondertekend op 30 januari 200667.
Voor de grensoverscheidende projecten ‘t Zwin en de Hertogin Hedwige- en Prosperpolderpolder nam
Vlaanderen de projectleiders rol op zich, waarbij intensief werd samengewerkt met de provincie
Zeeland68. Voor het middengebied (zone 2) werd door de provincie Zeeland de opdracht gegeven aan
Grontmij om een onderzoek uit te voeren naar de ecologisch en maatschappelijk meest geschikte
locaties voor de ontwikkeling van 295ha estuariene natuur. Dit onderzoek is uitgevoerd met een
begeleidingsgroep bestaande uit het projectbureau Natuurpakket Westerschelde van de provincie en de
programmamanager natuurlijkheid van ProSes 2010. Daarnaast is er door Grontmij op 9 december
2005 met de betrokken instanties (de gemeenten, waterschappen, ministerie , ProSes en natuur- en
milieuorganisaties) overleg gepleegd. Daarnaast zijn de vorderingen van het onderzoek ook besproken
in de regiostuurgroep. In dit onderzoek is voor alle polders langs de Westerschelde in zone 2 bepaald
in welke mate ze ecologisch en maatschappelijk geschikt zijn voor estuariene natuur ontwikkeling.
Eerst zijn de gebieden met veel bewoning of industrie uitgesloten, waarna er 12 potentiële gebieden
over bleven. Voor deze gebieden is de geschiktheid voor estuariene natuurontwikkeling bepaald op
basis van de voorwaarden uit de natuuropgave van het ministerie van LNV, het programma van eisen
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van de provincie en de mogelijkheid om voedselrijk slib voor vogels en primair schor te creëren.
Hierbij speelde de hoogte van de polder, de positie ten opzichte van de waterstromen in de
Westerschelde en de gebiedsgrootte een rol in de bepaling van de ecologische geschiktheid. Voor de
maatschappelijke geschiktheid speelde de bewoningsdichtheid en het agrarische perspectief,
kosteneffectiviteit en landschappelijke begrenzing een belangrijke rol.
Als resultaat zijn vier combinaties van 5 polders (zie figuur 15) gegeven met de hoogste geschiktheid:
 Eendrachtpolder en Hellegatpolder (365 ha)
 Van Hattumpolder, Everingepolder en Hellegatpolder (327ha)
 Van Hattumpolder, Everingepolder en Eendragtpolder (333ha)
 Van Hattumpolder, Everingepolder, Zuidpolder en gedeelte Hellegatpolder (330ha)

Figuur 15, uit het onderzoek van Grontmij blijkt dat 4 combinatie gemaakt uit de 5 polders: Van Hattum-, Everinge-, Zuid-,
Eendracht- en Hellegatpolder (aangegeven met de grote groene sterren) maatschappelijk en ecologisch het meest geschikt
zijn. Aangegeven op de overzichtskaart van ProSes (2005a)

Op 21 februari 2006 besluit de GS van Zeeland om verder te gaan met deze vier combi-opties van de 5
polders, op dezelfde dag werd het rapport van het onderzoek van Grontmij vrijgegeven. Dit besluit is
op 23 februari door de Gedeputeerde heer Kramer bekend gemaakt doormiddel van een
persconferentie. Met dit besluit kwam er meer duidelijkheid over de locatie van de
natuurontwikkeling. De protesten die ontstaat naar aanleiding van dit besluit zorgt ervoor dat na dit
besluit het proces een nieuwe wending neemt.

4.3 Procesinvloed en productinvloed in ronde 1
In ronde 1 van het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ zijn belangrijke spelregels voor het
proces vastgelegd en met het cruciale besluit van de 5 polders in het middengebied is er meer
duidelijkheid gekomen voor de natuurontwikkelingsplannen. Echter de invloed van lokale en regionale
actoren was in deze ronde erg beperkt. De lokale en regionale actoren in deze ronde die het meest
betrokken waren in het proces waren: het ZLTO, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, de
gemeenten en waterschappen rond de Westerschelde. Deze actoren hebben doelgerichte acties
ondernomen om invloed uit te oefenen op het proces.
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Veranderingen in het beleidsarrangement in ronde 1
De richting van het beleidsproces in ronde 1 is bepaald door enkele veranderingen in het
beleidsarrangement. Ten eerste de verandering in betrokken actoren, na het intensieve en gedeeltelijk
besloten proces rond de Ontwikkelingsschets kregen de volksvertegenwoordigers in de Provinciale
Staten en de Tweede Kamer een belangrijkere rol in het proces natuurherstel Westerschelde. Daarnaast
zijn enkele kadervormende regels vastgesteld in deze ronde. Zo is er de onderbouwing van de 600ha
natuurherstel met het rapport van LNV, waarbij de instandhoudingsdoelstellingen voor het natura
2000 gebied gebaseerd op de Vogel- en Habitatrichtlijn als belangrijkste wetgevende kader naar voren
kwam. Hiermee is het dominante discours over de noodzaak van het natuurherstel en de noodzaak van
ontpolderen als natuurherstelmaatregel vastgelegd. In eerste instantie heerstte er onder de meerderheid
van de Provinciale Staten een concurrerend discours over de noodzaak tot natuurherstel, echter na het
onderbouwingsrapport van de LNV is het dominante discours dat het natuurherstel noodzakelijk is op
basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (‗het moet van Brussel‘) ondersteund. Hierbij is
gesteld dat op basis van de instandhoudingsdoelstellingen er meer ruimte nodig is voor de rivier,
waardoor het discours dat ontpolderen onontkoombaar is door de Provinciale Staten is overgenomen.
Hierdoor heeft de Provinciale Staten goedkeuring geven aan de regierol van de provincie, vastgelegd
in het convenant tussen het Rijk en de Provincie (waarin is vastgelegd hoe de verdeling van de
verantwoordelijkheden tussen het Rijk en de provincie liggen). Hierdoor krijgt de provincie Zeeland
meer mogelijkheden om invloed uit te oefen op de uitwerking van de natuurherstelplannen. Deze
goedkeuring is dan ook gedeeltelijk gebaseerd op de kritiek van Provinciale Statenleden dat de
provincie in het besluit tot de Ontwikkleingsschets te weinig invloed heeft kunnen uitoefenen.
Ook de kritiek op ontpolderen vanuit de Provinciale Staten is gedeeltelijk bepalend voor de
besluitvorming. Hierdoor is aan de natuurontwikkelingmaatregel van ontpolderen als belangrijk
uitgangspunt de regel van vrijwilligheid voor de grondverwerving vastgelegd, zowel door de
Provinciale Staten als door de Tweede Kamer. Tegelijkertijd is echter ook de rijksprojectenprocedure
voor het natuurherstel door de Tweede Kamer goedgekeurd. Daarnaast is als belangrijk juridisch
referentiekader het natuurherstel vastgelegd in het verdrag met Vlaanderen. Deze spelregels werden
vastgelegd tegen de achtergrond van de machtsverhouding tussen de Nederlandse regering en de
lagere overheden, uiteindelijk had de regering de macht om over de Westerschelde te besluiten,
ondanks de bezwaren van de lagere overheden. In het besluit van de Provinciale Staten van Zeeland
om als provincie de regierol op zich te nemen speelde de behoefte om als provincie meer invloed uit
te kunnen oefenen een grote rol. Om de onderbouwing van het natuurherstel te kunnen volgen is een
bepaald niveau van kennis over het estuarium en kennis over de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
nodig. Deze kennis was vooral aanwezig bij ProSes en de natuur- en milieuorganisaties en in
toenemende mate bij het LNV als hulpbron aanwezig. Al deze veranderingen in het
beleidsarrangement zorgden ervoor dat het proces in de richting van het uitvoeren van de 600ha
natuurherstel ging, natuurherstel doormiddel van ontpolderen echter alleen op basis van vrijwilligheid.
Het cruciale besluit: de aanwijzing van 5 polders
Het besluit van de Gedeputeerde Staten van Zeeland om 5 polders langs de Westerschelde aan te
wijzen als mogelijke locatie voor natuurontwikkeling is in lijn met de richting van het proces naar de
uitvoering van natuurherstel door ontpolderen. Dit besluit is door de Gedeputeerde Staten van Zeeland
genomen naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van Grontmij naar de geschiktste
locaties voor natuurontwikkeling dat in opdracht van de provincie Zeeland is uitgevoerd. Hierbij heeft
de tijdsdruk vanuit de Ontwikkelingsschets om concrete locaties aan te wijzen een rol gespeeld
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Dit is een cruciaal besluit gebleken, omdat hierna ‗de bom is gebarsten‘ in Zeeland69, door de
duidelijkheid van concrete locaties ontstonden veel protesten tegen de plannen van ontpolderen. De
protesten en reacties op dit besluit zullen in de ronde 2 beschreven worden. In het traject naar de keuze
voor de zoeklocaties hadden de betrokken lokale en regionale actoren de rol van consultator, ze
werden om hun mening gevraagd.
Invloedbepaling van lokale en regionale actoren
Tegen de achtergrond van de processen tussen de Nederlandse regering en de Vlaamse regering voor
het verdrag van Vlaanderen, de onderbouwing van het natuurherstel, de besprekingen van de
Provinciale Staten met de Gedeputeerde Staten en de Tweede Kamer hebben de lokale en regionale
actoren geen grote rol gespeeld in dit gedeelte van het proces. In deze context moet dan ook de
invloedbepaling worden geplaatst. In deze ronde was de rol van de lokale en regionale actoren (ZLTO,
de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties en de gemeenten en waterschappen) vooral die van een
lobbyende actor die aan de besluitnemers op provinciaal en nationaal niveau hun mening lieten weten.
Op het cruciale besluit kon een bepaalde mate van invloed worden uitgeoefend doordat deze actoren
lid waren van de regiostuurgroep voor de invulling van het natuurherstel en als belanghebbende
werden meegenomen en gehoord door de onderzoekers van Grontmij. Per actor zal de procesinvloed
in ronde 1 en de productinvloed op het cruciale besluit bepaald worden.
De ZLTO heeft doelgerichte acties ondernomen om het proces te beïnvloeden, zo is er ingesproken
tijdens commissievergaderingen van de Provinciale Staten en waren er de onderhandelingen met de
Gedeputeerde over het convenant voor flankerend beleid. Deze doelgerichte acties werden vooral door
de regionale overkoepeling van ZLTO uitgevoerd (met de heer De Koeijer als vertegenwoordiger), de
lokale afdelingen speelde hierin een kleinere rol. Wel waren de lokale afdelingen betrokken bij de
informatiebijeenkomsten in de lente van 2005, echter met een lage opkomst.
Het aspect van vrijwillige grondverwerving is onder andere door de ZLTO een belangrijk
onderdeel geworden van het proces. De richting van het proces ging echter ook nadrukkelijk naar
ontpolderen van landbouwgronden dat niet overeenkomt met de doelstelling van de ZLTO. De
egoperceptie was dat er een bepaalde mate van invloed was, bij de natuur- en milieuorganisaties was
een hoge alterperceptie op de invloed vanwege de miljoenen die voor landbouwflankerend beleid zijn
geregeld70. Op basis van deze analyse kan gesteld worden dat voor de ZLTO het proces gedeeltelijk in
een richting ging die dichter bij het doel van de ZLTO staat, gedeeltelijk veroorzaakt door de ZLTO,
dus een matige tot substantiële invloed op het proces.
Het besluit van de Gedeputeerde Staten om de 5 polders aan te wijzen komt gedeeltelijk
overeen met het doel van de ZLTO, er wordt immers meer duidelijkheid gegeven, maar een
belangrijker doel om de grond vrijwillig te verwerven door te wachten welke grondeigenaren bereid
zijn te verkopen wordt hiermee niet bereikt. Hierdoor kan gesteld worden dat de ZLTO geen tot
weinig invloed hebben gehad op het cruciale besluit.
De natuur- en milieuorganisaties hebben geen opvallende rol gespeeld in dit proces. Tijdens het proces
van de Ontwikkelingsschets werden de natuur- en milieuorganisaties vertegenwoordigd door de
werkgroep Schelde-estuarium in deze ronde spelen de afzonderlijke organisaties een rol, vooral de
natuurbeheerorganisaties, zoals het Zeeuwse landschap en de lobbyorganisatie het ZMF (Zeeuwse
Milieufederatie). Tussen deze Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties is er overleg en wordt er veel
samengewerkt, waardoor ze als een coalitie kunnen worden beschouwd. In deze ronde spelen ze niet
69
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Interview met de heer Coosen (ProSes)
Interview de heer De Koeijer (ZLTO) en de heer Van Zonneveld (ZMF)

56

een hele zichtbare rol. De ZMF is namens de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties lid van de
regiostuurgroep en ze werden als betrokken instanties naar hun mening gevraagd in het onderzoek van
Grontmij. De richting van het proces komt overeen met het doel van de natuur- en milieuorganisaties,
namelijk de uitvoering van het natuurherstel in de Westerschelde. In hoeverre dit veroorzaakt is door
doelgerichte actie van deze actor is echter lastig te bepalen. De egoperceptie op de eigen invloed in
deze ronde is bij de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties laag. De algemene alterperceptie van de
tegenstanders van ontpolderen ten opzichte van de natuur- en milieuorganisaties is dat ze een hoge
invloed hebben gehad doordat ambtenaren bij de provincie, Rijkswaterstaat en bij het ministerie van
LNV actief lid zijn van natuurorganisaties71. Deze perceptie slaat echter op het geheel van natuur- en
milieuorganisaties, inclusief natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland en niet specifiek op
de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties. In de beleving van veel actoren vormen de natuur- en
milieuorganisaties (‗de groene mannen‘ 72) een geheel, terwijl de Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties wel met andere landelijke natuur- en milieuorganisaties samenwerken maar zichzelf
ook als losstaande actoren met een eigen opstelling beschouwen. In welke mate de ambtenaren
betrokken bij het proces ook actief zijn bij Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties is in dit onderzoek
niet vastgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid zal er door de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties wel
een bepaalde mate van beïnvloeding zijn geweest, maar doordat er geen sprake is van duidelijke
doelgerichte acties is de procesinvloed op matig ingeschat.
De invloed op het cruciale besluit is weinig tot matig, doordat het besluit niet is genomen
vanwege een doelgerichte actie van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisatie. De egoperceptie is laag
doordat volgens de natuur- en milieuorganisaties dit een ambtelijke keuze was, ook de alterperceptie
op de invloed op deze specifieke keuze was laag73. Het besluit komt wel overeen met het doel van de
Zeeuwse natuur- en milieuorganisatie, namelijk de realisatie van de 600ha estuariene natuur, maar is
naar alle waarschijnlijkheid niet genomen door een doelbewuste actie van de Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties.
De gemeenten van Zeeuws-Vlaanderen hebben via gemeenteraadsbesluiten aangegeven tegen
ontpolderen te zijn, het proces is echter wel die richting op gegaan. De egoperceptie van de gemeente
Borsele was ook laag over de eigen invloed, al waren de gemeenten en waterschappen wel goed
geïnformeerd74. De alterperceptie van de invloed van de gemeenten en waterschappen was erg laag75.
Hierdoor kan gesteld worden dat deze gemeenten geen tot weinig invloed hebben gehad op dit proces.
Dit zelfde geldt voor de waterschappen rond de Westerschelde.
Ook het besluit om concrete polders aan te wijzen komt in ieder geval niet overeen met het
doel van de gemeente Borsele en de gemeente Terneuzen, iedere betrokken gemeente wilde namelijk
liever geen ontpoldering in de eigen gemeente. Daarnaast is het besluit niet genomen op basis van
doelgerichte acties van de gemeenten of waterschappen waardoor gesteld kan worden dat de
gemeenten en waterschappen geen tot weinig invloed hebben gehad op het cruciale besluit.
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Interview de heer De Koeijer (ZLTO) en de heer en mevrouw De Feijter (actiecomité Red onze Polders)
Interview de heer en mevrouw De Feijter (actiecomité Red onze Polders)
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Interview mevrouw Vermue (wethouder gemeente Borsele)
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Tabel 5: invloed lokale en regionale actoren tijdens ronde 1

Lokale en regionale actoren
ZLTO
Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties
Gemeenten en waterschappen rond
de Westerschelde

Procesinvloed
Matig tot substantieel
Matig

Productinvloed cruciaal besluit
Weinig tot geen
Weinig tot geen

Weinig tot geen

Weinig tot geen

4.4 Legitimiteitsproblemen in ronde 1
In de beleidsprocesbeschrijving van ronde 1 zijn verschillende legitimiteitsproblemen naar voren
gekomen, zie bijlage 5. Zowel input-legitimiteitsproblemen, proces-legitimiteitsproblemen en outputlegitimiteitsproblemen zijn door verschillende actoren geuit. Bij een proces met een grote hoeveelheid
actoren zoals bij het proces rond het natuurherstel Westerschelde komt het zelden voor dat iedereen
alle aspecten van het proces volledig accepteert, echter niet alle legitimiteitsproblemen hebben ook een
belangrijke rol gespeeld in het proces. In deze paragraaf zullen de legitimiteitsproblemen worden
samengevat en beschreven op welke manier legitimiteitsproblemen een effect hebben gehad in het
proces.
Legitimiteitsproblemen in ronde 1 met een korte verklaring
In deze ronde zijn vooral legitimiteitsproblemen door tegenstanders van ontpolderen naar voren
gebracht. Het grootste probleem is hierbij het ontpolderen als natuurherstelmaatregel, geuit door
gemeenten, waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Provinciale Statenleden, Tweede Kamerleden en enkele
Zeeuwen. Dit is een sterk output-legitimiteitsprobleem dat in het hele proces aanwezig zal blijven en
gedeeltelijk verklaard kan worden vanuit de historische context dat in de jaren negentig ditzelfde
legitimiteitsprobleem is geuit in de context van natuurcompensatie voor de 2de verdieping. In
Hoofdstuk 5 zal dit legitimiteitsprobleem in meer detail worden geanalyseerd en verklaard. Daarnaast
bestonden er output-legitimiteitsproblemen over de verdieping van de Westerschelde en de noodzaak
voor natuurherstel. Ook de verdieping van de Westerschelde lag gevoelig in Zeeland, vanuit een
historische context dat de lasten voor de haven van Antwerpen weer in Zeeland kwamen te liggen en
vanwege de negatieve ervaringen met de natuurcompensatie voor de tweede verdieping. De kritiek op
de noodzaak voor natuurherstel kan verklaard worden uit het verschil tussen de zichtbare verbetering
van de Westerschelde zoals de aanwezigheid van zeehonden dankzij de verbeterde waterkwaliteit en
de meer abstracte benadering van ecologen waarbij de hoge biodiversiteit van jonge slikken en
schorren vooral belangrijk wordt gevonden. Het verschil in ecologische kennis en een andere
waardering voor natuur ligt ten grondslag aan dit legitimiteitsprobleem, hierdoor waren er
tegenovergestelde discoursen tussen actoren. Daarnaast is ook het output-legitimiteitsprobleem geuit
dat ontpolderen de enige maatregel zou zijn voor natuurherstel. Deze kritiek heeft in deze ronde geen
grote rol gespeeld doordat in het onderbouwingsrapport van LNV ontpolderen als beste en enige
oplossing werd gepresenteerd en dit standpunt is overgenomen door de meerderheid van de
Provinciale Statenleden. In eerder onderzoek voor de Ontwikkelingsschets zijn echter ook andere
maatregelen onderzocht en ook voor de natuurcompensatie van de tweede verdieping zijn andere
maatregelen toegepast dan ontpolderen. Dit kritiekpunt kan voornamelijk verklaard worden vanuit een
andere interpretatie wat minimaal nodig is voor natuurherstel. Het dominante discours was dat enkel
natuurherstel doormiddel van meer ruimte aan de rivier geschikt was, vanuit een andere benadering op
wat voor soort natuurherstel noodzakelijk is bestaan er meer mogelijkheden in plaats van enkel
ontpolderen.
Verder waren er belangrijke input-legitimiteitsproblemen over hoe de besluitvorming tot stand
is gekomen. Door verschillende actoren is de kritiek geuit dat de Zeeuwse belangen onvoldoende
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vertegenwoordigd zijn. Bij de Provinciale Staten leefde de kritiek dat er te weinig is geluisterd naar het
standpunt van de provincie bij de besluiten van de Ontwikkelingsschets. Ook de gemeente Hulst uitte
de kritiek dat de gemeente onvoldoende is betrokken in het besluitvormingsproces. Hiermee werd
kritiek geuit dat de actoren van lagere beleidsniveaus minder invloed konden uitoefenen. Dit
kritiekpunt kan verklaard worden uit de hiërarchie tussen verschillende overheidsniveaus. Het Rijk
heeft de bevoegdheid om bepaalde besluiten te nemen zonder instemming van lagere overheden. In dit
geval hadden de lagere overheden in het OAP wel invloedmogelijkheden, echter op de punten van de
verdieping en het natuurherstel heeft het Rijk anders besloten dan de voorkeur van de provincie en de
gemeenten langs de Westerschelde. Een belangrijk onderscheid is dat deze kritiek niet is geuit door de
vertegenwoordigers in het OAP, maar door de Provinciale Statenleden en gemeenten als reactie op het
uiteindelijke besluit. Dit kan verklaard worden door de verschillen in mate van betrokkenheid tussen
de actoren in het proces. De vertegenwoordigers in het OAP waren intensief betrokken geweest in het
proces. Ze hadden geleerd over de verschillende aspecten van de Westerschelde en de verschillende
standpunten van de andere actoren. De Provinciale Statenleden zijn pas na het besluit tot de
Ontwikkelingsschets zich intensiever met het onderwerp gaan bezig houden waardoor de perceptie op
wat de invloedmogelijkheid van de provincie had kunnen zijn anders ligt. Ook was er kritiek op een
onvolledigheid van betrokken actoren in het proces, het belang van de vissers zou niet zijn
vertegenwoordigd in het proces. Dit kan verklaard worden uit het standpunt van het minister van LNV
en de Gedeputeerde van Zeeland, die invloed hebben op wie toegang had tot het overleg over de
Westerschelde, dat de vissers juist voordeel zouden ondervinden uit de maatregelen waardoor van
compensatie voor de vissers geen sprake was. Daarnaast is het input-legitimiteitsprobleem geuit door
een Provinciale Statenlid dat niet-gekozen personen, zoals aanwezig in het BOWS, een te grote rol
hadden in het besluitvormingsproces. Een meer fundamentele kritiek op de wijze waarop verschillende
niet-gekozen actoren een rol spelen in het proces. Deze kritiek bestond echter niet bij veel actoren. De
overgrote meerderheid was tevreden dat ook maatschappelijke organisaties als het ZLTO en de natuuren milieuorganisaties betrokken waren bij het proces. Er was echter wel bij meerdere actoren de
kritiek dat de volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer pas laat
betrokken waren, terwijl de besluiten door de bestuurders al waren gemaakt. Deze opstelling was
echter ook een keuze van de Tweede Kamer geweest om het besluit af te wachten en was minder bij
het proces betrokken dan het Vlaamse parlement.
Ook is er kritiek geuit op het proces. Zo is er door politici kritiek geuit op de rol die de HSL
heeft gespeeld in de onderhandelingen met Vlaanderen, dit infrastructuurproject was geen onderdeel
van de Ontwikkelingsschets maar maakte deel uit van de onderhandelingsruimte. De kritiek hierop
was dat daardoor teveel onderwerpen met elkaar zijn verbonden. Deze kritiek kan verklaard worden
uit de verschillende belangen die bij verschillende actoren speelde. De Nederlandse regering achtte het
in hun belang deze aspecten met elkaar te verbinden, terwijl de Zeeuwse en nationale politici dit
anders interpreteerden. Een ander proces-legitimiteitsprobleem dat bij voornamelijk enkele Tweede
Kamerleden speelde was dat de Ontwikkelingsschets niet op een transparante manier tot stand was
gekomen, vanwege een deal met de ZMF over het natuurherstel. Dit probleem kan voor een belangrijk
deel verklaard worden met de rol die de ZMF tijdens de 2de verdieping in de jaren negentig heeft
gespeeld. Hierdoor werd op de rol van de ZMF door enkele Tweede Kamerleden kritiek geuit als
oneigenlijk machtsmisbruik dat ten koste ging van de transparantie. Ook op de dakpanprocedure zoals
afgesproken in de Ontwikkelingsschets waarbij de voorbereidingen al worden ingezet voordat de
besluiten zijn genomen is kritiek geuit door een Provinciale Statenlid, hiermee zou de rol van
volksvertegenwoordigers worden beperkt. Ook door enkele Tweede Kamerleden werd een
vergelijkbare kritiek geuit, de Provinciale Statenleden zouden handelen alsof de Tweede Kamer al
goedkeuring zou hebben gegeven aan de uitvoer van de Ontwikkelingsschets, terwijl dit nog niet het
geval was. Deze kritiek kan verklaard worden uit de wens van Vlaanderen om tot een snelle uitvoering
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te komen. Echter doordat er vele actoren van verschillende beleidsniveaus bij het proces zijn
betrokken kan er makkelijker onduidelijkheid ontstaan bij wie welke verantwoordelijkheid ligt en
wanneer welke overheidsniveau aan de beurt is.
Effecten van de legitimiteitsproblemen in ronde 1
Het output-legitimiteitsprobleem van de Provinciale Statenleden tegen ontpolderen heeft in deze ronde
een belangrijke rol gespeeld. In eerste instantie was de kritiek bij de meerderheid van de Provinciale
Statenleden erg hoog, men was tegen ontpolderen en men zag de noodzaak tot deze maatregel niet.
Echter onder andere door het onderbouwingsrapport van het ministerie van LNV raakte de
meerderheid van de Provinciale Statenleden overtuigd van de noodzaak tot natuurherstel op basis van
de Vogel- en Habitatrichtlijn en dat hierbij ontpolderen onontkoombaar was als
natuurherstelmaatregel. Dit standpunt werd echter niet door alle Provinciale Statenleden (Partij voor
Zeeland en het Zeeuws Belang) en actoren zoals het ZLTO en protesterende boeren gedeeld, hierdoor
bleef het concurrerende discours dat er ook andere maatregelen zijn dan ontpolderen voor
natuurherstel bestaan. Dit discours had echter in deze ronde geen invloed. Op een ander vlak had de
weerstand tegen ontpolderen wel veel invloed, namelijk in het besluit van de Provinciale Statenleden
dat ontpolderen alleen op basis van vrijwilligheid zou mogen plaatsvinden. De meerderheid van de
Provinciale Statenleden was tegen ontpolderen, maar zag het ook als onontkoombare maatregel. Als
het dan toch moest gebeuren in ieder geval op basis van vrijwilligheid.
Daarnaast heeft het input-legitimiteitsprobleem van de Provinciale Statenleden van de
beperkte rol van de provincie in de besluitvorming een belangrijke rol gespeeld. Het Rijk had de
macht om te besluiten tot een derde verdieping en natuurherstel in de Westerschelde. Vanuit de wens
om dan in ieder geval wel invloed te kunnen uitoefenen op de verdere uitvoering zodat er niet over
maar ook met de Zeeuwen werd besloten, heeft de meerderheid van de Provinciale Statenleden zijn
goedkeuring voor de regierol van de provincie Zeeland uitgesproken. Dit is vastgelegd in het
convenant tussen het Rijk en de Provincie. En vanuit deze regierol heeft de Gedeputeerde Staten van
Zeeland uiteindelijk het cruciale besluit genomen 5 polders aan te wijzen als mogelijke locatie voor
natuurherstel doormiddel van ontpolderen.
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H5 Ronde 2 (feb-sept 2006): Protesten
Nadat de 5 polders als zoeklocaties voor de natuurontwikkeling waren aangewezen kwam er erg veel
protest op gang. Dit speelde zich voor een groot deel af in de Zeeuwse krant de PZC, waarin Zeeuwse
burgers en organisaties via ingezonden brieven hun mening lieten weten. Daarnaast gingen de
betreffende boeren van de 5 polders zich verenigen en lieten doormiddel van handtekeningenacties,
protestborden (zie figuur 16) en brieven aan de politiek weten tegen ontpolderen te zijn. De protest
acties zorgde voor een belangrijke verandering in het beleidsarrangement. Nieuwe actoren werden
actief, actiecomités en individuele Zeeuwse burgers. Daarnaast kreeg lobbyorganisatie Stichting de
Levende Delta meer de gelegenheid om de argumentatie voor een andere ontwikkeling in het
Westerschelde gebied te geven. Ook de rol van ZLTO veranderde. De ZLTO had in de vorige ronde
publiekelijk duidelijk laten weten tegen de verdieping en ontpolderen te zijn, maar werkte ook mee in
het beleidsproces (om de belangen van de boeren zo goed mogelijk te vertegenwoordigen). In deze
ronde neemt de ZLTO meer afstand van het beleid en gaat actiever tegen het voorgestelde beleid van
ontpolderen protesteren. Door al deze protesten verandert het discours over de
natuurontwikkelingsplannen, de meerderheid van de Zeeuwse politiek was in ronde 1 tegen
ontpolderen maar zagen deze natuurontwikkelingsmaatregel als enige optie voor natuurherstel. Door
de protesten en de voorgestelde alternatieven is het discours dat er alternatieven zijn bij steeds meer
actoren in het proces geaccepteerd. Dit zorgt voor de opstelling van de meerderheid van de Provinciale
Statenleden dat er een andere interpretatie kan worden gegeven aan hoe het natuurherstel moet
plaatsvinden, een verandering in de spelregels. Uiteindelijk resulteert dit in het besluit van de
Gedeputeerde Staten van Zeeland om de commissie Maljers in te stellen om de alternatieven te
onderzoeken, waarmee het proces in een volgende ronde terechtkomt. Het beleidsproces van ronde 2
zal in meer detail worden beschreven en geanalyseerd, waarna de procesinvloed van de lokale en
regionale actoren bepaald zal worden.

Figuur 16, enkele protestborden tegen ontpolderen in Zeeland

5.1 Het beleidsproces in ronde 2
Het beleidsproces in deze ronde wordt gekenmerkt door de reacties op het voorstel van de 5 polders
als zoeklocatie. Hierbij spelen actiecomités van betrokken boeren, de ZLTO en Stichting de Levende
Delta een belangrijke rol.
Protesten tegen de ontpoldering van de Van Hattum-, Everinge-, Zuid-, Eendracht- en Hellegatpolder
Na de bekendmaking van de 5 polders (de Van Hattum-, Everinge-, Zuid-, Eendracht- en
Hellegatpolder) als zoeklocaties voor de natuurontwikkeling zijn de betreffende bewoners en
eigenaren van de 5 polders via een brief geïnformeerd en zijn er informatieavonden georganiseerd om
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de direct betrokkenen te informeren (2 en 8 maart)76. Door de bekendmaking van de 5 polders werd
het voor de direct betrokkenen duidelijk dat er concrete plannen waren voor ontpolderen, waar zij het
absoluut niet mee eens waren. Als reactie hierop zijn protesten georganiseerd door de agrariërs,
ondersteund door de plaatselijke ZLTO. De direct getroffen bewoners van de polders zijn zich gaan
verenigen in actiecomités. Op de algemene informatiebijeenkomst van 28 maart te Terneuzen lieten de
boeren hun protesten horen door op de tractor naar de bijeenkomst te komen. Vooral de plaatselijke
ZLTO‘ers lieten weten tegen de ontpolderingsplannen te zijn, onder andere door spandoeken aan de
richting van de Gedeputeerde Thijs Kramer: 'Thijs wees wijs, ontpolderen nee' 77. Ook op de tweede
openbare bijeenkomst op 30 maart te Heinkerzand wordt er veel kritiek geuit op de plannen en is het
verzoek tot een referendum in Zeeland om de bevolking een uitspraak te laten doen over de plannen
geuit78. De informatiebijeenkomsten hadden een hoge opkomst en de ontwikkelingen en protesten
krijgen veel aandacht in de berichtgeving van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Er ontstond een
intensieve discussie over de ontpolderingsplannen in de ingezonden brieven gedeelte van de PZC.
Hierdoor vormde de PZC een belangrijk platform voor de reacties en discussies op de
natuurontwikkelingsplannen. De PZC is een veel gelezen krant in Zeeland en de berichtgeving in de
PZC zorgde ervoor dat het onderwerp bij veel Zeeuwen gaat leven.
De grootste kritiek richtte zich op het voorstel voor ontpolderen, verschillende argumenten
zijn gebruikt tegen ontpolderen:
- Het is ‗niet Zeeuws‘, er is immers altijd door de Zeeuwen gevochten tegen de zee.
- Het is kapitaalvernietiging, veel geld en arbeid is geïnvesteerd in de polders (het inpolderen heeft
zoveel bloed zweet en tranen gekost dan ga je niet ontpolderen).
- Je moet geen goede landbouwgrond opofferen voor natuur.
- Je komt niet aan de dijken vanwege de ramp in 1953.
- Je moet geen landbouwgrond opgeven wanneer er nog voedseltekorten zijn in de wereld.
Deze bezwaren vormden de grootste kritiek (output-legitimiteitsprobleem) op het voorstel van de
provincie om de 5 polders aan te wijzen als zoeklocaties. Verder was er ook op de wijze dat de
besluiten die tot de natuurontwikkelingmaatregelen hadden geleid kritiek. Zo waren de belangen van
de Zeeuwen niet goed vertegenwoordigd, het was bekend dat Zeeuwen tegen ontpolderen zijn. Het
besluit is niet democratisch doordat het merendeel van de Zeeuwen tegen is 79 (inputlegitimiteitsproblemen). Verder was er kritiek op het OAP, binnen de besluitvorming zou te weinig
ruimte zijn geweest voor de Zeeuwse emoties 80 (input-legitimiteitsprobleem). Daarnaast was de
communicatie vanuit het OAP voor de argumentatie achter de maatregelen onvoldoende geweest 81
(proces-legitimiteitsprobleem). Ook op het besluit van de provincie om vanwege de compensatie in de
vorm van infrastructurele projecten de verdieping en het natuurherstel met ontpolderingsmaatregelen
te accepteren is door tegenstanders van ontpolderen kritiek geuit. Vanuit het standpunt dat de
infrastructuurprojecten onvoldoende compensatie is, geen enkele hoeveelheid geld kan een
compensatie zijn voor het teruggeven van goede landbouwgrond aan de zee. De kritiek is dat de
provincie Zeeland zijn principes heeft laten afkopen met een zak geld 82 (output-legitimiteitsprobleem).
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Ook was er kritiek dat vanuit vrijwilligheid eerste een gesprek had moeten plaatsvinden met
de boeren langs de Westerschelde83 (proces-legitimiteitsproblemen). De reactie hierop van
Gedeputeerde Staten was dat door deze keuze er minder boeren onduidelijkheid hebben en dat boeren
in een van de 12 door Grontmij geschikt bevonden polders nog altijd hun land kunnen aanbieden, die
dan konden worden meegenomen in de procedure. Er was echter een tijdsdruk vanuit het
bestuursovereenkomst met het Rijk , waardoor er voor was gekozen de 5 locaties aan te wijzen. Ook
de wijze van communiceren van de Gedeputeerde Staten met de betreffende boeren en bewoners van
de polders en de Zeeuwse samenleving is ter discussie gesteld. Dit complexe dossier zou niet uit te
leggen zijn op grote informatiebijeenkomsten (proces-legitimiteitsprobleem), als reactie hierop zegt
het GS toe de communicatie te verbeteren84.
De protesten tegen de natuurontwikkelingsplannen richten zich vooral tegen de Gedeputeerde Kramer
en de ZMF. De Gedeputeerde Kramer (PvdA, natuur en water) was ten tijde van de 2de verdieping
actief als natuurbeschermer voor de ZMF en vanuit deze achtergrond is hem verweten dat de
Gedeputeerde vooral de natuurbelangen probeerde te verdedigen en niet de Zeeuwse belangen. De
Gedeputeerde legde deze kritiek naast zich neer en verzekerde dat hij als Gedeputeerde enkel de
democratische besluiten uitvoert, vanuit de Zeeuwse belangen85.
De ZMF is door protesterende boeren en burgers en enkele Tweede Kamerleden en
provinciale Statenleden verantwoordelijk gehouden voor het besluit tot 600ha ontpolderen. De ZMF
zou dit voor elkaar hebben gekregen vanuit een dreiging dat ze anders de 3de verdieping juridisch
zouden blokkeren86. De reactie van de ZMF hierop was dat ze helemaal die macht niet hebben gehad
en dat er door Tweede Kamerlid Buijs (CDA) een verkeerd beeld werd geschetst van de ZMF87.
Echter volgens veel protesterende boeren zijn de natuurontwikkelingsplannen door de
natuurorganisaties bedacht 88 en er is dan ook gericht kritiek geuit op de ZMF, bijvoorbeeld via
protestboren zie figuur 17.

Figuur 17, protestbord gericht tegen de ZMF (bord in de Everingepolder)
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Ook de ZLTO kreeg vanuit verschillende kanten kritiek. Zo kreeg de ZLTO vanuit de protesterende
boeren de kritiek dat ze door het convenant met de provincie te hebben afgesloten, te ver met de
provincie mee zijn gegaan in de natuurontwikkelingsplannen. Terwijl de provincie en de natuur- en
milieuorganisaties de kritiek uitten op de betrouwbaarheid van de ZLTO, doordat die de afgesproken
besluiten onvoldoende steunde89. De ZLTO had namelijk de keuze gemaakt om zijn hulpbronnen te
gebruiken om de protesterende boeren te helpen. Zo kregen de boeren ondersteuning in hoe ze brieven
konden opzetten en konden inspreken tijdens openbare vergaderingen 90. Daarnaast stapte de ZLTO uit
de regiostuurgroep voor de invulling van het natuurherstel in het middengebied. Hiermee zette het
ZLTO zich verder van het beleid af dat tot ontpolderen zou leiden.
Deze persoonlijke aanvallen op actoren in het proces maken duidelijk dat er een verandering
in de omgangsregels in het proces plaatsvond. Tijdens het proces van de Ontwikkelingsschets en ronde
1 waren er gerespecteerde omgangsregels tussen de actoren in het proces. Binnen de
Ontwikkelingsschets treden ze op als Zeeuwse delegatie en in het overleg met het Rijk over
compensatie voor Zeeland is gezamenlijk opgetreden en gezamenlijk gevierd met champagne toen de
toezegging vanuit het Rijk kwam voor infrastructurele projecten. Dit alles wel in een context van
tegenstrijdige belangen, echter de betrokken actoren zijn professionals die elkaar ook bij andere
besprekingen weer tegenkomen waartussen respecterende omgangsregels gelden. In ronde 2 treden
echter nieuwe actoren toe tot het beleidsproces, de protesterende Zeeuwse boeren en burgers, onder
andere vertegenwoordigd door de Stichting de Levende Delta en in actiecomités. Deze actoren
maakten geen deel uit van de gebruikelijke professionals in de Zeeuwse beleidscontext en dit had
gevolgen voor de verhoudingen tussen de actoren. De informele sfeer veranderde, zeker in de context
waarin het onderwerp van ontpolderen heel beladen lag in de Zeeuwse samenleving 91.
Na de eerste reacties tegen de ontpolderingsplannen is er een handtekeningenactie opgezet tegen
ontpolderen door de betreffende agrariërs, verenigd in het actiecomité Red onze Polders. Al gauw
werden er duizenden handtekeningen verzameld tegen ontpolderen92. Daarnaast lieten verschillende
personen hun mening weten door hun aanwezigheid en door inspraak bij openbare vergaderingen van
de provincie Zeeland.
Politieke reactie op de protesten
De protesten tegen de ontpolderingsplannen als reactie op de bekendmaking van de 5 polders bleven
niet onopgemerkt door de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. In verschillende vergaderingen
gingen de Provinciale Statenleden in op het proces rond het natuurherstel van de Westerschelde.
Hierin lieten enkele Statenleden nogmaals weten dat ze altijd al tegen ontpolderen waren geweest.
Door Statenlid de heer Hageman (Partij voor Zeeland) wordt het voorstel voor een referendum
overgenomen, vanuit het standpunt dat de stem van de Zeeuwse bevolking onvoldoende is
meegenomen (input-legitimiteitsprobleem). Het verzoek voor een referendum wordt echter door de
Gedeputeerde Staten afgewezen, omdat de ontpolderingsplannen een resultaat zijn van een
Rijksbesluit 93. Verder is er op de kritiek op het democratische gehalte van het besluit gereageerd, met
de reactie dat de Zeeuwse bevolking zijn stem tijdens de verkiezingen kan laten horen94.
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Ook de wijze van communicatie door de provincie is door enkele Provinciale Statenleden ter
discussie gesteld (proces-legitimiteitsprobleem), om de communicatie te verbeteren is door het TNS
NIPO in opdracht van de provincie een onderzoek uitgevoerd. Voor dit onderzoek werd een
telefonische enquête gehouden onder de direct betrokken personen en een streekpoef van de Zeeuwse
bevolking. Deze manier van benaderen werd door veel betrokken bewoners als ongewenst en
bevooroordeeld ervaren, de vragen zouden zo gesteld zijn dat je wel voor natuurherstel moest zijn. De
resultaten dat slechts 44% van de respondenten tegen ontpolderen zou zijn werd dan ook niet door
iedereen geaccepteerd, immers bij enquêtes van omroep Zeeland kwamen percentages van 80% tegen
ontpolderen naar voren95. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bijna iedereen bekend was met de
plannen voor de verdieping van de Westerschelde en de aanleg van nieuwe natuur, voornamelijk
vanuit de plaatselijke krant, de radio en TV. En er kwam naar voren dat er onduidelijkheid bestond
over de economische voordelen voor Zeeland, de veiligheid tegen overstromingen en de
kapitaalvernietiging door landbouwgrond op te geven 96. De provincie besloot de communicatie te
verbeteren, beginnend met een maandelijkse informatiebrief.
Vanuit de Provinciale Staten was kritiek op de Tweede Kamer dat die het standpunt van de
Provincie afwachtte terwijl bij de Tweede Kamer de verantwoordelijkheid lag voor het natuurherstel
als regeringsbesluit. Vanuit de Tweede Kamer was juist kritiek op de Provinciale Staten, dat die er
vanuit ging dat de Tweede Kamer toch wel met de afspraken tussen Nederland en Vlaanderen zou
instemmen, terwijl de Tweede Kamer dat besluit nog moest maken. 97 Er bestond dus enige
onduidelijkheid bij wie welke verantwoordelijkheid lag (proces-legitimiteitsprobleem).
Ook tijdens de Provinciale Statenvergaderingen over het natuurherstel lieten de eigenaren en bewoners
van de voorgestelde polders hun mening weten, door hun aanwezigheid en door het aanbieden van een
petitie waarin zij aangaven hun grond niet vrijwillig te willen verkopen voor natuurontwikkeling98.
Door de Provinciale Statenleden werd hierop ook gereageerd door nogmaals te benadrukken dat enkel
vrijwilligheid het uitgangspunt mag zijn en dat ze de vorderingen van de grondverwerving afwachten.
In deze periode lieten ook enkele Tweede Kamerleden duidelijk van zich horen, ook in de
Zeeuwse pers. Zo laat het Kamerlid de heer Buijs (CDA) ook namens de Kamerleden mevrouw
Snijder-Hazelhoff (VVD), de heer Slob (Christen Unie), de heer Van der Staaij (SGP) en de heer Van
den Brink (LPF) in de PZC op 26 april 2006 weten dat de Tweede Kamer nog niet was overtuigd van
de noodzaak tot ontpolderen. Daarnaast had de Tweede Kamer in navolging van de Provinciale Staten
als voorwaarde voor de Ontwikkelingsschets gesteld dat indien vrijwillige grondverwerving niet lukt
nader overleg met de Tweede Kamer moet plaatsvinden. De ontwikkelingen rond het natuurherstel van
de Westerschelde werd nauwlettend door de Tweede Kamercommissies van LNV en Verkeer en
Waterstaat gevolgd99.
Ook vanuit de gemeenten rond de Westerschelde kwam kritiek op de natuurherstel plannen.
Zo laten enkele gemeenteraden na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 via moties weten
tegen ontpolderen te zijn. Zo neemt de gemeenteraad van Borsele op 6 april een motie aan tegen
ontpolderen en spreekt uit: ―dat de lokale overheden het hun burgers verplicht zijn, zich te blijven

95

Commissie Ecologie en water vergadering van 20 juni 2006 en interview met de heer en mevrouw De Feijter
(actiecomite Red onze Polders)
96
TNS NIPO (augustus 2006) De Westerschelde – Een onderzoek naar de consequenties van verdieping en het
creëren van estuariene natuur
97
de heer Heijning (VVD) tijdens de Provinciale Statenvergadering van 21 april 2006 en de heer Buijs (CDA) in
de PZC op 26 april 2006
98
PZC, 14-4-2006 en Provinciale Statenvergadering van 21 april 2006
99
Brief van de staatssecretaris van Verkeer en waterstaat aan de Tweede Kamer op 26 juni 2006 over de
verruiming en het natuurprogramma Westerschelde op verzoek van de vaste Kamercommissies

65

verzetten tegen deze ingrijpende landschapsontwikkeling‖100. Ook andere gemeenteraden nemen
moties aan tegen ontpolderen of herbevestigen hun eerdere standpunt tegen ontpolderen (outputlegitimiteitsprobleem), zoals de gemeente Hulst en Terneuzen.
Ontwikkelingen van ’t Zwin en de Hedwigepolder
Terwijl er over de natuurontwikkelingsplannen in het Middengebied heftig gediscussieerd werd,
gingen de voorbereidingen voor de natuurontwikkelingsplannen voor ‘t Zwin en de Hertogin
Hedwigepolder gewoon door. De trekkersrol lag bij Vlaanderen en voor de grondverwerving van de
Hertogin Hedwigepolder is er voor gekozen dat Vlaanderen in gesprek ging met de eigenaar. Ook voor
de plannen met de Hedwigepolder waren er in maart 2006 informatiebijeenkomsten. Hierna is de
eerste fase voor de uitvoering van de natuurontwikkeling in de Hedwigepolder begonnen. Hiervoor
was er een hechte samenwerking tussen Nederlandse ambtenaren en Vlaamse ambtenaren, in een
projectwerkgroep. In het voorbereidingstraject waren ook meerdere overlegmomenten met de
belangengroeperingen, de Nederlandse en Vlaamse landbouworganisaties en natuur- en
milieuorganisaties (een aanpak die niet gebruikelijk is in de Vlaamse procedures). Vanuit Nederland
was vooral het projectbureau Natuurpakket Westerschelde betrokken bij de voorbereiding, maar ook
het waterschap Zeeuws-Vlaanderen was betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan voor het
gebied, voornamelijk voor de veiligheidsaspecten101. Deze Nederlands-Vlaamse samenwerking
resulteerde in een gezamenlijke Startnotitie/Kennisgeving ‗Ontwikkeling van een intergetijdengebied
in Hedwige- en Prosperpolder‘ op 1 juni 2006, waarop inspraak mogelijk was 102. Hierop is zowel
vanuit België (15 insprekers) en Nederland (32 insprekers) gereageerd. Hierbij zaten reacties tegen de
ontpoldering, ook vanuit de gemeente Hulst. In de inspraak gaf de ZLTO het afgraven van Saeftinge
als alternatief dat mee zou moeten worden genomen. De inspraak is verwerkt in een antwoordnota en
de richtlijnen voor de Milieueffectreportage zijn door de minister van LNV in augustus 2006
opgesteld103.
Alternatieven
Vanaf de bekendmaking van de 5 polders en de protesten tegen ontpolderen nam de roep om
alternatieven toe. De kritiek werd geuit dat ontpolderen niet de enige mogelijkheid is voor
natuurherstel (output-legitimiteitsprobleem). De Gedeputeerde Staten kregen enkele alternatieven
toegestuurd en er kwamen vele verzoeken om onderzoek naar alternatieven. De Gedeputeerde Staten
waren niet erg optimistisch dat er alternatieven zouden zijn, uit de onderbouwing van het LNV van
september 2005 was immers naar voren gekomen dat ontpolderen de beste optie was. Echter veel
Provinciale Statenleden namen het concurrerende discours over en zagen ontpolderen niet meer als
onontkoombare maatregel. Hierdoor ontstond in het beleidsarrangement rond het natuurherstel van de
Westerschelde een discours conflict over hoe naar het beleid moest worden gekeken. In tabel 6 is het
dominante en het concurrerende discours weergegeven.
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Tabel 6: conflicterende discoursen over de mogelijkheid van alternatieven voor ontpolderen in ronde 2

Dominant discours
Ondersteund door:
Gedeputeerde Staten, Provinciale Statenleden van
de PvdA en GroenLinks in de, het ministerie van
LNV en de natuur- en milieuorganisaties

Concurrerend discours
Ondersteund door:
Enkele Provinciale Statenleden, enkele Tweede
Kamerleden, de ZLTO, Stichting de Levende
Delta, gemeenteraadsleden en bestuur
waterschappen, actiecomités en individuele
protesterende boeren en burgers
Achterliggend probleem:
- Het probleem is het ontpolderen, daar moet
een oplossing voor worden gevonden (al is de
verdieping ook niet gewenst)

Achterliggend probleem:
- Natuurontwikkelingsplannen vormen één
geheel met het totaalpakket aan maatregelen
in de Ontwikkelingsschets en kunnen niet los
worden gezien
- De natuurontwikkeling is noodzakelijk vanuit
de Vogel- en Habitatrichtlijn als natuurherstel

-

De 600ha natuurontwikkeling is een gevolg
van afspraken met de milieubeweging en
daarmee een vorm van natuurcompensatie
voor de verdieping (al is het geen juridische
compensatie)
Oplossing:
Er zijn goede alternatieven waarmee ook
natuurherstel mogelijk is zonder ontpolderen

Oplossing:
Enkel door ontpolderen kan de juiste estuariene
natuur worden ontwikkeld

Nadat minister Veerman van LNV in juni aangaf dat hij met verwachting uitkeek of het ei van
Columbus gevonden kon worden geeft de Gedeputeerde Staten op de vergadering op 30 juni aan dat er
onderzoek zal worden gedaan naar de alternatieven. Hiermee kreeg het concurrerende discours meer
de ruimte, al waren zowel vanuit de minister als vanuit de Gedeputeerde Staten de verwachtingen erg
laag. De Gedeputeerde Staten waren eerst van plan om de ingediende alternatieven te laten toetsen
door het Rijksinstituut voor Kunst en Zee. Echter vanuit de Provinciale Staten werd de nadruk gelegd
op een meer neutrale en objectieve toetsing door een commissie van deskundigen, onder andere naar
aanleiding van een verzoek van de ZLTO en de Levende Delta om een objectieve toetsing 104. Als
voorwaarde werd gesteld dat de ZLTO en de Levende Delta vertrouwen moesten hebben in de
commissieleden, om de acceptatie van de uitkomst te vergroten. Hiermee werd de Levende Delta ook
een geaccepteerde overlegpartner in het beleidsproces, al bleef voor veel bestuurlijke actoren de ZLTO
nog altijd de belangrijkste gesprekspartner. De Stichting de Levende Delta is in 1999 ontstaan vanuit
de gedachte voorgenomen ontpolderingen te voorkomen en werd gevormd door voornamelijk (oud)bestuurders. De Stichting had vanaf het begin van het proces zijn mening al laten weten via
bijvoorbeeld ingezonden brieven, maar werd op dit moment in het proces meer een gelijkwaardige
gesprekspartner.
In overleg tussen de Gedeputeerde Kramer en de ZLTO en de Levende Delta werd er
overeenstemming bereikt over de opzet en samenstelling van een commissie van deskundigen. Hierna
werd in september 2006 officieel door de Gedeputeerde Staten van Zeeland aan de onafhankelijke
commissie, de commissie Maljers, de opdracht gegeven de alternatieven voor natuurontwikkeling te
beoordelen. Deze commissie bestond uit 5 deskundigen vanuit verschillende disciplines, met de heer
Maljers als voorzitter. De opdracht aan de commissie was om de kansrijkheid van alternatieven te
beoordelen ten behoeve van de MER procedure, waarbij zowel de al ingediende alternatieven als
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nieuwe alternatieven moesten worden bekeken. Hierbij werd als uitgangspunt door de provincie
meegegeven dat het natuurherstel moest voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Vogelen Habitatrichtlijn (die in juni 2006 officieel bekend zijn gemaakt), waarbij de doelstelling was meer
ruimte aan het estuarium te geven, zoals ook was vastgelegd in de Ontwikkelingsschets. Het
vervolgprocedure zou zijn dat mogelijke kansrijke alternatieven van de commissie door de
Gedeputeerde Staten mee zouden worden genomen in het MER procedure. Doordat de resultaten van
de commissie ook gevolgen konden hebben voor de procedure van de Hedwigepolder (die via de
Startnotitie-kennisgeving al was begonnen) kreeg de commissie slechts tot november 2006 de tijd de
alternatieven te beoordelen. De minister van LNV, de heer Veerman, gaf tegelijkertijd aan dat de
actieve grondverwerving werd stopgezet tot na het advies van de commissie Maljers 105.
De Gedeputeerde Kramer †
De Gedeputeerde Thijs Kramer speelde een belangrijke rol in het proces. Hij was vanaf de
Ontwikkelingsschets betrokken bij het proces en was een belangrijke verdediger van de genomen
besluiten tot natuurherstel. Het overlijden van de Gedeputeerde Thijs Kramer op 1 augustus 2006 door
een ongeval heeft dan ook een bepalende rol gespeeld in het verdere verloop van het proces. De
Gedeputeerde had met alle betrokken actoren goede contacten en na zijn overlijden hadden de meeste
betrokken actoren het gevoel dat er een gat viel. Achteraf bestaat bij de natuur- en milieuorganisaties
het idee dat de Gedeputeerde Kramer de noodzaak voor natuurherstel goed kon verdedigen en
doortastend het dossier ter hand nam, tegenstanders van ontpolderen hadden juist kritiek op zijn
doortastendheid maar hadden door gesprekken met de Gedeputeerde Kramer ook de verwachting dat
als de plannen echt niet vrijwillig konden worden gerealiseerd, hij de opdracht terug zou geven aan het
Rijk106. De heer van Zandbrink (voorheen werkzaam bij LNV) volgde de heer Kramer als
Gedeputeerde op.

5.2 Procesinvloed en productinvloed in ronde 2
In deze ronde worden nieuwe actoren actief in het beleidsproces de actiecomités en actievoerende
Zeeuwse burgers en Stichting de Levende Delta (als meer geaccepteerde belangenorganisatie tegen
ontpolderen). Deze actoren hebben samen met de al aanwezige lokale en regionale actoren (het ZLTO,
de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, de gemeenten en waterschappen rond de Westerschelde)
invloed kunnen uitoefenen in ronde 2, op het proces en het cruciale besluit om de commissie Maljers
in te stellen.
Veranderingen in het beleidsarrangement in ronde 2
Door de protesten die ontstaan als reactie op de aanwijzing van de 5 polders, als uiting van het outputlegitimiteitsprobleem met ontpolderen, vinden er een aantal belangrijke veranderingen plaats in het
beleidsarrangement waardoor het proces uiteindelijk een andere richting op gaat. Ten eerste worden
nieuwe actoren actief in het beleidsarrangement: de actiecomités, actievoerende en brievenschrijvende
Zeeuwse burgers, Stichting de Levende Delta. En de ZLTO veranderde van positie in het
beleidsarrangement, van adviseur (in het OAP) maakt het de keuze om meer in de rol van een
protesterende actor en lobbyende actor te spelen, inspelend op de actieve protesterende houding van
zijn achterban. Al blijft de ZLTO een gesprekspartner voor de provincie en kan op die manier, als
consultator, adviezen geven. De nieuwe actoren zorgenden ook voor verschuivingen in de
machtsverhoudingen, zo lieten de grondeigenaren van de betreffende polders zien dat ze hun
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hindermacht konden gebruiken. Ze wilden niet verkopen en als de bestuurders dan volhouden aan
vrijwillige grondverwerving, dan zal de natuurontwikkeling niet worden uitgevoerd. Daarnaast zijn
ook nieuwe hulpbronnen ingezet, de krant de PZC werd een belangrijk forum en er is meer gebruik
gemaakt van het inspreekrecht tijdens openbare vergaderingen en er zijn petities ingediend. Hierbij
heeft de ZLTO zijn expertise in deze procedures als hulpbron aangeboden aan de protesterende
boeren, die ook lid waren van de ZLTO. Door de nieuwe actoren in het beleidsarrangement veranderen
ook de omgangsregels, door de actievoerders zijn persoonlijke aanvallen gedaan op de Gedeputeerde
de heer Kramer en de ZMF. Daarnaast is er van twee kanten kritiek geuit op de ZLTO, door de
actievoerders dat de ZLTO te veel met de bestuurders is meegegaan en door de Gedeputeerde Staten
en de natuur- en milieuorganisaties dat de ZLTO het afgesproken beleid onvoldoende steunde.
Hiermee zijn de omgangsregels tussen de betrokken actoren veranderd, voornamelijk door een
afgenomen vertrouwen in elkaar. In de kadervormende regels voor het natuurherstel waren echter geen
veranderingen, het convenant tussen het Rijk en de provincie en de instandhoudingsdoelstellingen
vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn bleven gelden. Er vond echter wel een belangrijke
discoursverandering plaats bij de meerderheid van de Provinciale Statenleden, tegenover het discours
dat ontpolderen onontkoombaar is kwam het discours te staan dat er goede alternatieven mogelijk zijn.
Het dominante discours van de Gedeputeerde Staten en de minister bleef wel dat het erg
onwaarschijnlijk is dat er alternatieven zijn, maar door de commissie Maljers in te stellen, kregen de
alternatieven-indienders de kans te laten zien dat er goede alternatieven zijn. Hiermee ging het proces
in een richting dat er mogelijk alternatieven zijn, al moesten deze alternatieven wel voldoen aan de al
eerder vastgestelde kadervormende regels.
Invloed op het cruciale besluit
De instelling van de commissie Maljers met de opdracht naar alternatieven te zoeken is een cruciaal
besluit doordat daarmee het proces in een nieuwe fase kwam, het heersende discours dat er geen
alternatieven zijn werd ter discussie gesteld. Dit besluit tot onderzoek door een commissie werd door
de Gedeputeerde Staten van Zeeland genomen en ondersteund door minister Veerman van LNV. De
keuze om een onafhankelijke commissie in te stellen komt tot stand op verzoek van de Provinciale
Staten. Hierbij speelde de brief van de ZLTO en de Levende Delta met het verzoek om onafhankelijk
onderzoek ook een belangrijke rol. De Gedeputeerde Staten wilden eerst een onderzoek uit laten
voeren door het onderzoeksbureau RIKZ, maar besluiten na de commissievergadering in juni 2006 een
onafhankelijke commissie in te stellen. Over de invulling van deze commissie is overleg gepleegd met
de ZLTO en de Levende Delta.
Invloedbepaling van lokale en regionale actoren
In ronde 2 waren veel lokale en regionale actoren actief in het beleidsarrangement: de ZLTO, Stichting
de Levende Delta, actiecomités en actieve Zeeuwse burgers, de gemeenten en waterschappen rond de
Westerschelde en de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties. Binnen deze lokale en regionale actoren
zijn er twee groepen te onderscheiden. De actoren die tegen de voorgestelde ontpoldering waren en
voor alternatieven als oplossing: de alternatieven coalitie. Deze coalitie bestond uit een grote
verscheidenheid aan actoren van actievoerders, lobbyorganisaties tot gemeenteraden die moties
aannamen tegen ontpolderen. Voor de actoren in de alternatieven coalitie was het niet mogelijk om
van de actoren afzonderlijk de invloed te bepalen, doordat de effecten van de doelgerichte acties van
deze actoren niet meer afzonderlijk te onderscheiden zijn, ze zorgden gezamenlijk voor een discours
verandering. Daarnaast was er de coalitie van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties die duidelijk
het standpunt voor natuurherstel doormiddel van ontpolderen innamen. Van deze twee coalities zal de
invloed bepaald worden, waarbij ook ingegaan zal worden op de rol van de afzonderlijke actoren in de
coalitie.
69

De invloed van de alternatieven coalitie is in ronde 2 groot geweest, hierdoor is er een verandering de
richting van het proces ontstaan en is het cruciale besluit genomen om door een onafhankelijke
commissie onderzoek te laten doen naar alternatieven. Dit besluit van de Gedeputeerde Staten van
Zeeland om een commissie te benoemen is beïnvloed door de positie van de Provinciale Staten. En de
Provinciale Staten zijn weer beïnvloed door de protesten in Zeeland: de handtekeningenactie die
duidelijk maakt dat veel Zeeuwen tegen ontpolderen waren, de aanwezigheid van protesterende
actoren tijdens openbare vergaderingen en de discussies in de Zeeuwse krant. Daarnaast is door de
ZLTO en Stichting de Levende Delta een doelgericht lobby begonnen om een onderzoek in te stellen
naar alternatieven. Deze coalitie van lokale en regionale actoren hebben invloed kunnen uitoefenen op
het proces en het cruciale besluit, hierbij zijn verschillende doelgerichte acties uitgevoerd:
- De ZLTO heeft de keuze gemaakt om de protesterende boeren te steunen (onder andere in de wijze
waarop je kunt inspreken) en uit de regiostuurgroep voor het middengebied te stappen. In de pers
maakte het ZLTO nadrukkelijk duidelijk tegen het ontpolderen te zijn, het verschil tussen de lokale
ZLTO en de regionale ZLTO is hiermee kleiner geworden. Daarnaast kwam het ZLTO zelf met een
aantal alternatieven en verzocht samen met de Levende Delta aan de Provinciale Staten om een
onafhankelijk onderzoek in te voeren.
- De Levende Delta gebruikt zijn contacten met het onderzoeksinstituut WL | Delft Hydraulics om een
voorstel voor onafhankelijk onderzoek op te stellen, samen met de ZLTO. Daarnaast stelde de
Levende Delta zelf ook alternatieven op voor het ontpolderen.
- De actiecomités tegen ontpolderen lieten via spandoeken en borden, hun mening aan de Zeeuwse
bevolking en de politiek weten, hierdoor kregen ze ook aandacht in de Zeeuwse en landelijke pers,
waardoor er een platform was om duidelijk te maken dat ze tegen ontpolderen waren. Ook door hun
aanwezigheid tijdens openbare vergaderingen en het indienen van brieven en petities kon de weerstand
tegen ontpolderen worden geuit. Met de petitie van grondeigenaren maakte ze duidelijk dat ze de
grond niet vrijwillig wilden verkopen aan de politiek. Daarnaast was de handtekeningenactie een
belangrijk instrument om te laten zien dat het niet om een kleine groep tegenstanders ging, maar dat
een grote groep Zeeuwen tegen ontpolderen was.
- De actieve Zeeuwse burgers die via ingezonden brieven hun mening in de PZC lieten weten en via
het inspreekrecht, zorgen er samen met de actiecomités voor dat het duidelijk werd dat een grote groep
Zeeuwen sterk tegen ontpolderen was.
- De gemeenten en waterschappen speelden geen grote rol in deze coalitie. Echter doordat de
gemeenteraden langs de Westerschelde moties aannamen tegen ontpolderen steunde ze op die manier
het protest tegen ontpolderen.
Het gemeenschappelijke doel van de alternatieven coalitie is ontpolderen te voorkomen. De
mogelijkheid om dit te realiseren was in deze ronde door alternatieven voor ontpolderen te vinden om
daarmee het natuurherstel te realiseren. Niet alle actoren in deze coalitie vonden het natuurherstel
noodzakelijk, maar voor de meerderheid van de actoren in de coalitie is dit als een onoverkomelijk
politiek uitgangspunt geaccepteerd. Daarnaast is er voor het abstracte voorstel van natuurherstel meer
draagvlak in de Zeeuwse samenleving dan voor het concrete voorstel om dit natuurherstel te bereiken
doormiddel van ontpolderen107. Het proces ging in een richting die dichter bij het gemeenschappelijke
doel van de coalitie stond en deze richting verandering is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de
doelgerichte
acties van de actoren uit de coalitie, een substantiële invloed. De verandering is niet volledig aan de
alternatieven coalitie toe te schrijven, zo hebben de Provinciale Statenleden ook een belangrijke rol
gespeeld. Zoals uit de beschrijving van ronde 1 naar voren is gekomen waren veel Provinciale
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Statenleden al tegen ontpolderen, deze opstelling is echter wel versterkt door de protesten tegen
ontpolderen in deze ronde. Deze hoge mate van invloed komt ook uit de ego- en alterperceptie van de
betrokken actoren108.
Ook op het cruciale besluit om de commissie Maljers in te stellen is substantiële invloed
geweest. Het besluit past binnen het doel van deze alternatieven coalitie en is veroorzaakt door
doelgerichte acties van deze coalitie. Hierbij hebben vooral de ZLTO en de Levende Delta een
belangrijke rol gespeeld, door actief met een voorstel te komen voor onderzoek. Het voorgestelde
onderzoek gefaciliteerd door WL | Delft Hydraulics was anders dan het uiteindelijke besluit tot een
onafhankelijke commissie maar in de samenstelling van de commissie is wel rekening gehouden met
de goedkeuring door de ZLTO en de Levende Delta.
In deze ronde waren van de coalitie van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, voornamelijk de
ZMF en het Zeeuwse Landschap actief in het proces. Zo reageerden zowel het Zeeuwse Landschap en
de ZMF in de PZC op de protesten tegen ontpolderen, waarbij ze duidelijk probeerden te maken dat
deze maatregelen echt noodzakelijk waren. Echter deze doelgerichte acties hebben niet kunnen
voorkomen dat het proces in een richting is gegaan die niet overeenkomt met het doel van de Zeeuwse
natuur- en milieuorganisaties. Zij ondersteunden het dominante discours dat er voldoende onderzoek
was gedaan waaruit naar voren was gekomen dat ontpolderen de beste maatregel was voor
natuurherstel van het estuarium. Het concurrerende discours dat er wel degelijk goede alternatieven
zijn kreeg echter in deze ronde een kans, vanwege de reactie van de Provinciale Statenleden op alle
protesten tegen ontpolderen. Hierdoor ging het proces in een richting die niet overeenkomt met het
doel van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, dus geen tot weinig invloed op het proces. Dit
komt ook overeen met de ego- en alterperceptie dat ze in deze ronde een lage invloed hadden 109.
Het cruciale besluit om een onafhankelijke commissie in te stellen komt gedeeltelijk overeen
met het doel van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties omdat deze zou kunnen aantonen dat er
geen goede alternatieven zijn, daarbij komt dat de alternatieven moeten worden beoordeeld op basis
van de eerder vastgestelde kadervormende regels. Echter een commissie was volgens de Zeeuwse
natuur- en milieuorganisaties niet nodig en daarvoor hebben ze ook geen doelgerichte acties voor of
tegen dit besluit ondernomen, en daardoor dus geen tot weinig invloed op het cruciale besluit gehad.
Tabel 7: procesinvloed en productinvloed in ronde 2

Lokale en regionale actoren

Procesinvloed

Alternatieven coalitie:
de ZLTO, Stichting de Levende
Delta, actiecomités, actieve
Zeeuwse burgers, gemeenten en
waterschappen rond de
Westerschelde
Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties

Substantieel

Productinvloed op cruciaal
besluit
Substantieel

Geen tot weinig

Geen tot weinig

108
109

Alle interviews
Alle interviews
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5.3 Legitimiteitsproblemen in ronde 2
In de beleidsprocesbeschrijving van ronde 2 zijn verschillende legitimiteitsproblemen naar voren
gekomen, zie bijlage 5. In deze paragraaf zullen de legitimiteitsproblemen worden samengevat en kort
verklaard en zal dieper in worden gegaan op de legitimiteitsproblemen die een effect hebben gehad in
het proces.
Legitimiteitsproblemen in ronde 2
In deze ronde komt het output-legitimiteitsprobleem het niet accepteren van ontpolderen heel sterk
naar voren. Ook in de vorige ronde is dit output-legitimiteitsprobleem geuit, maar dit gebeurde vooral
door de bestuurders en professionals in het proces. Door het cruciale besluit om de 5 polders aan te
wijzen is het voorstel voor natuurherstel concreter geworden, waarop veel protesten zijn ontstaan.
Door de media aandacht die deze protesten genereerden is het onderwerp bij veel meer mensen gaan
spelen en is dit output-legitimiteitsprobleem door veel meer actoren meerdere malen geuit. Deze
toenemende belangstelling van verschillende personen in Zeeland kan verklaard worden doordat met
het cruciale besluit 5 polders aan te wijzen de plannen concreter werden. Tegen een abstract begrip
van natuurherstel zijn maar weinig mensen, echter tegen een concreet voorstel om een polder om te
zetten van landbouwgrond naar estuariene natuur en daarvoor de dijken te verplaatsen is wel veel
weerstand. De cascade aan toename van betrokken personen kan ook gedeeltelijk verklaard worden uit
de effectiviteit van de protesterende boeren van de 5 betreffende polders. Door de protesten van zowel
de boeren onder en boven de Westerschelde en de media aandacht voor deze protesten kregen steeds
meer mensen kennis van de betreffende plannen. Bij veel personen bestond het outputlegitimiteitsprobleem tegen ontpolderen al sinds de plannen bij de tweede verdieping, waardoor door
de bekendheid met de nieuwe plannen steeds meer personen kritiek gaan uiten op de plannen. Door
deze publieke weerstand tegen ontpolderen nam ook bij de Provinciale Statenleden de weestand tegen
de maatregel ontpolderen weer toe.
Een belangrijk output-legitimiteitsprobleem dat verband houdt met deze weerstand tegen
ontpolderen is de kritiek dat er wel degelijk goede alternatieven zijn voor natuurherstel zonder
ontpolderen. In deze ronde wordt dit kritiek punt dat in ronde 1 ook door de ZLTO was geuit, door
veel meer actoren overgenomen en krijgt vorm in het concurrerende discours dat er wel goede
alternatieven zijn voor natuurherstel. Deze kritiek kan verklaard worden vanuit de redenering dat je
met enkel kritiek een probleem niet kunt oplossen. En dat er bij personen en instituten reeds andere
ideeën bestonden over wat er in en voor de Westerschelde zou moeten gebeuren. Vanuit reeds
bestaande ideeën en nieuw ontwikkelde plannen is door verschillende personen alternatieven naar
voren gebracht voor natuurherstel.
Naast deze belangrijke output-legitimiteitsproblemen is er ook kritiek geuit op het
besluitvormingsproces van de provincie. Zo was er kritiek op de Provinciale Staten die de
infrastructurele projecten als compensatie accepteerden. Er was kritiek op de wijze van communiceren
richting de betrokken boeren en bewoners van de 5 polders. Ook werd de kritiek ten opzichte van hoe
het besluiten van de Ontwikkelingsschets tot stand zijn gekomen door meer actoren gedeeld. In het
proces van de Ontwikkelingsschets zou te weinig ruimte zijn geweest voor de stem van de Zeeuwse
bevolking en de Zeeuwse emoties ten opzichte van ontpolderen. Deze kritiek is ook geuit als inputlegitimiteitsprobleem doordat het besluit als niet democratisch is beschouwd door de actievoerders
doordat het merendeel van de Zeeuwen tegen is. Tevens nemen enkele actievoerders de kritiek op de
ZMF over die eerder was geuit door Tweede Kamerleden. Deze toename van personen die deze
proces- en input-legitimiteitsproblemen uiten kan gedeeltelijk verklaard worden uit de toename van
personen die kritiek uit op de natuurontwikkelingsplannen door middel van ontpolderen. Deze kritiek
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is met zoveel mogelijk argumenten onderbouwd. Waaronder kritiek op het proces en het democratisch
gehalte van het besluit. Daarnaast is de kritiek een reactie op de plotselinge realisatie van de
consequenties van het natuurherstel. Het gevoel dat het eigen standpunt, dat door een grote groep van
Zeeuwen gedeeld wordt, niet is meegenomen door de beleidsmakers en politici wordt als een
tekortkoming van de democratie ervaren. Vanuit de redenering dat hun belang en standpunt
onvoldoende is meegenomen, anders zou het besluit tot ontpolderen niet genomen zijn. Vanuit deze
redenering is ook de nadruk gelegd op het aspect dat de meerderheid van de Zeeuwen tegen
ontpolderen zou zijn.
Daarnaast speelde in deze ronde ook een verschil van inzicht tussen de Provinciale Staten en
de Tweede Kamer in de vorm van proces-legitimiteitsproblemen. In de Provinciale Staten is de kritiek
geuit dat de Tweede Kamer te afwachtend was op de reactie van de Provinciale Staten, terwijl Tweede
Kamerleden kritiek hadden op de houding van Provinciale Statenleden alsof de Tweede Kamer het
verdrag met Vlaanderen waarin het natuurherstel is vastgelegd al had goedgekeurd. Deze
legitimiteitsproblemen laten zien dat er vanwege het multi-level aspect van het proces verschillen
bestaan in interpretatie bij wie wanneer welke verantwoordelijkheid ligt. Vanaf het begin van het
proces waren er veel en van verschillende niveaus actoren bij het proces betrokken. Met het besluit
van het convenant tussen het Rijk en de provincie komt de verantwoordelijkheid van de 600ha
natuurherstel onder beide overheidsniveaus te vallen, waardoor er voor sommige personen
onduidelijkheid ontstond. Er moet echter niet vergeten worden dat deze kritiek van Tweede
Kamerleden en Provinciale Statenleden op elkaar ook onderdeel is van het politieke spel om hun eigen
standpunt te versterken.
Effecten van de legitimiteitsproblemen in ronde 2
Het output-legitimiteitsprobleem tegen ontpolderen heeft in deze ronde een erg belangrijke rol
gespeeld, doordat vanwege deze kritiek veel mensen zijn gaan protesteren tegen de plannen.
Verbonden met dit probleem is het output-legitimiteitsprobleem dat ontpolderen de enige manier zou
zijn om natuurherstel te creëren. Dit probleem ligt ten grondslag aan het concurrerende discours dat er
wel goede alternatieven zijn voor natuurherstel. Dit concurrerende discours is door de meerderheid
van de Provinciale Statenleden overgenomen en heeft daarmee geleid tot het cruciale besluit om
commissie Maljers in te stellen om de alternatieven te onderzoeken.
Een ander legitimiteitsprobleem dat tot effecten heeft geleid in deze ronde is de kritiek op de
communicatie van de provincie Zeeland. Als reactie hierop en als reactie op de kritiek tegen
ontpolderen van de actievoerders heeft de provincie een onderzoek laten uitvoeren naar de kennis en
mening van de Zeeuwen. Op de communicatie naar de betrokken boeren en burgers tijdens dit
onderzoek werd echter ook weer kritiek geuit. Uit dit onderzoek bleek verder dat minder dan de helft
van de Zeeuwen tegen ontpolderen was. De actievoerders en actiecomités probeerden echter met een
handtekeningenactie te laten zien dat het niet om een klein groepje protesterende boeren ging, maar
dat de meerderheid van de Zeeuwen tegen ontpolderen is, hiermee het input-legitimiteitsprobleem, de
kritiek dat het geen democratisch besluit is, te onderbouwen.
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H6 Ronde 3 (sept 2006-juni 2007): Alternatieven
Ronde 3 kan gekenmerkt worden als een zoektocht naar een oplossing om uit de impasse in het
beleidsproces te komen. Door alle protesten op de voorgestelde 5 polders leek de voortzetting van de
ontpolderingsplannen niet zo maar mogelijk. Deze ronde begint dan ook met de commissie Maljers die
alle ingediende alternatieven (uiteindelijk 75 alternatieven) beoordeeld op de geschiktheid, binnen de
eerder vastgelegde kadervormende regels voor het natuurherstel. De conclusie van de commissie
Maljers was dat de meeste alternatieven niet binnen deze gestelde kaders paste, maar was wel positief
over het alternatief om in Braakman-Zuid een intergetijdegebied te creëren. Op het rapport van de
commissie Maljers is erg teleurstellend gereageerd. De Gedeputeerde Staten van Zeeland reageerde
positiever en besloten de open einden van de voorstellen van de commissie verder uit te werken. In
deze ronde vinden ook wisselingen van politieke actoren plaats, vanwege de verkiezingen in zowel de
Tweede Kamer en de Provinciale Staten. Tijdens de provinciale Statenverkiezingen is een
concurrerend discours naar voren gebracht dat het natuurherstel ook buiten het gebied van de
Westerschelde kan worden uitgevoerd, het dominante discours blijft echter dat op basis van de
Europese regelgeving het natuurherstel in het gebied van de Westerschelde moet plaatsvinden. Een
belangrijke nieuwe kadervormende regel die in deze ronde tot stand komt is het Zeeuwse voorstel. Dit
is een compromis tussen de ZLTO, de Levende Delta, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties,
onder voorzitterschap van de provincie Zeeland. Het is echter een compromis van vertegenwoordigers
van de organisaties. De bedoeling van de provincie was om de concrete afspraken in een Zeeuws
akkoord vast te leggen, dit mislukt echter door een conflict over de grondverwerving, waarbij de
ZLTO de principiële opstelling tegen onteigenen had, terwijl dit als uiterste optie voor het ministerie
van LNV moet worden opengelaten. Daarnaast is er bij de achterban van de ZLTO en de Levende
Delta geen draagvlak voor het voorstel, waardoor het mislukt om tot een Zeeuws akkoord te komen.
Het cruciale besluit van de ZLTO en De Levende Delta om niet verder te gaan met het Zeeuwse
akkoord zorgt voor een duidelijke breuk met het proces van er gezamenlijk uit komen, waardoor het
proces in een volgende ronde terecht komt.

6.1 Het beleidsproces in ronde 3
In deze ronde zijn het rapport van de commissie Maljers en het Zeeuwse voorstel belangrijke nieuwe
referentiekaders. Op deze besluiten wordt door verschillende actoren kritiek geuit, dat resulteerde in
het mislukken van het Zeeuws akkoord. De ronde begint echter met een spelregel die door de Tweede
Kamer wordt vastgelegd, de motie van der Staaij tegen onvrijwillige landbouwverwerving voor
ontpolderen.
Motie van der Staaij: geen onvrijwillige landbouwverwerving
Door de provincie Zeeland is besloten om de commissie Maljers in te stellen om onderzoek te laten
doen naar de alternatieven. Echter bij de Tweede Kamer leeft het onderwerp van ontpolderen ook en
met de motie van der Staaij (SGP) laat de Tweede Kamer zijn standpunt aan de minister weten. Deze
motie is tijdens de vaste kamercommissievergadering van 21 september 2006 ingediend, naar
aanleiding van de discussie over hoe vrijwilligheid geïnterpreteerd moet worden voor de
grondverwerving. De minister maakte duidelijk dat de vrijwilligheid het uitgangspunt was en dat pas
in het uiterste geval en na overleg mat de Tweede Kamer zou over worden gegaan tot onteigenen.
Voor enkele Tweede Kamerleden was er echter behoefte aan meer duidelijkheid, waarop de heer Van
der Staaij (SGP) met een motie kwam In deze motie van 5 oktober is de regering verzocht ―zich actief
en creatief in te zetten voor alternatieven voor de beoogde ontpoldering‖ en spreekt de Tweede Kamer
uit dat er ―geen sprake mag zijn van onvrijwillige landbouwgrondverwerving ten behoeve van
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ontpoldering‖110. Deze motie is op 10 oktober 2006 door de Tweede Kamer aangenomen, ondanks de
protesten van de minister dat dit zou betekenen dat de rijksprojectenprocedure ongedaan zou moeten
worden gemaakt, waarin de onteigeningsprocedure is opgenomen. Dit besluit van de Tweede Kamer
werd positief ontvangen door de betrokken boeren en later in het proces werd de motie van der Staaij
ook aangehaald als argument dat enkel vrijwilligheid de basis kan zijn voor ontpolderen 111. Op de
motie van de Tweede Kamer die gedwongen ontpolderen uitsluit kwam echter ook protest, zo laat de
havenschepen van Antwerpen weten dat hierdoor het natuurherstel en de verdieping vertraging op kan
lopen (proces-legitimiteitsprobleem), waardoor Antwerpen mogelijk toch juridische stappen moet
ondernemen om de verdieping te bewerkstelligen112.
De Tweede Kamercommissievergadering van 21 september 2006 is door het actiecomité Red
onze Polders ook aangegrepen om de Zeeuwse weerstand duidelijk te maken door 27000
handtekeningen tegen ontpolderen aan te bieden. In het overleg van de Tweede Kamerleden is hierna
ook ingegaan op deze Zeeuwse weerstand. Hierbij is door meerdere Kamerleden aangehaald dat
draagvlak voor een maatregel als ontpolderen essentieel is en momenteel niet aanwezig. Hiermee is
van het draagvlak van de Zeeuwse bevolking een randvoorwaarde gemaakt voor het uitvoeren van
ontpolderen113. De minister is door de Tweede Kamerleden verzocht het draagvlak te vergroten,
waarop de minister echter reageerde dat vanuit het convenant met de provincie deze
verantwoordelijkheid bij de provincie zou liggen.
Resultaat van de commissie Maljers
De commissie Maljers gaat met zijn opdracht aan de slag nadat de voorzitter Maljers op 12 september
2006 van de Provinciale Staten de opdracht kreeg om alternatieven voor ontpolderen te beoordelen op
hun kansrijkheid ten behoeve van de MER procedure. Voor deze beoordeling was het convenant
tussen het Rijk en de provincie het uitgangspunt, waarbij het natuurherstel is gebaseerd op de
instandhoudingsdoelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Ontwikkelingsschets 2010114.
Hierbij kreeg de commissie 6 alternatieven die bij de provincie Zeeland zijn ingediend, de commissie
Maljers deed zelf ook een oproep voor alternatieven, waarna uiteindelijk 75 alternatieven zijn
ingediend door 55 personen en instellingen. Deze alternatieven zijn door de commissie gegroepeerd en
beoordeeld, zoals weergegeven in tabel 8.
Tabel 8: beoordeling van de aangereikte alternatieven door de commissie Maljers (Commissie Maljers 2006)

Alternatief
Buitendijkse alternatieven
Aanleg van eilanden in het
mondingsgebied van de Westerschelde

Beoordeling

Motivatie voor beoordeling

negatief

Bestemmingswijziging
Rammekensschor

Geen oordeel

Natuur voor natuur, waardoor er geen
bijdrage is voor de gunstige staat van
instandhouding en mogelijk een
vergunning nodig is op basis van de
Natuurbeschermingswet 1998
Onduidelijkheid over mogelijke functie
voor de haven en kosten
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Motie voorgesteld door de heer Van der Staaij (SGP), mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD), de heer
Buijs (CDA), de heer Van den Brink (LPF) en de heer Slob (CristenUnie) op 5 oktober 2006
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PZC, 11-10-2006
PZC, 12-10-2006
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Door de heer Van der Staaij (SGP) en de heer Buijs (CDA) tijdens de vaste Kamercommissie vergadering
van LNV op 21 september 2006, bijgestaan door mevrouw van Velzen (SP) in het Tweede Kamerdebat van 5
oktober 2006
114
Taakomschrijving van de provincie Zeeland aan de heer Maljers op 12 september 2006
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Opvullen van het vaarwater langs
Hoofdplaat

Momenteel geen
alternatief

Geforceerde vorming van buitendijkse
schorren en slikken
Afgraving van een deel van het
Verdronken land van Saeftinge

negatief

Gasdam in Saeftinge verwijderen of
doorlatend maken
Binnendijkse alternatieven
Uitbreiding Zwin door extra
ontpolderingen

negatief

Aanleg Slufter op Walcheren

negatief

Toepassen van principes ComCoast

Momenteel geen
alternatief

Benutten niet gebruikte compensatie
Westerschelde Container Terminal

Eventueel
Positief

Benutten overcompensatie 2de
verdieping Westerschelde
De Zuidelijke Braakman in contact
brengen met de Westerschelde

positief

Binnendijkse zoute natuur

Algemeen
negatief

negatief

Eerst is er meer onderzoek nodig.
Veel onduidelijkheden over zowel
positieve als negatieve effecten van deze
maatregel.
Natuur voor natuur
Natuur voor natuur, deze maatregel heeft
mogelijk zelfs compensatie nodig op
basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn.
Verder is er een probleem met de
verontreiniging van de grond.
Hoge kosten

Geen oordeel

Bruikbaar
alternatief

Te veel onduidelijkheden over effecten
op huidige plannen.
Daarnaast heeft gaat het ten koste van
huidige binnendijkse natuur.
Verwachting van grote maatschappelijk
weerstand
Interessante aanpak, voor nieuwe
landinwaartse dijken met schorren als
voorland zijn er veel mogelijkheden voor
estuariene natuur maar ook hoge kosten
en grote maatschappelijke weerstand (is
namelijk ook ontpolderen)
Enkel optie wanneer de aanleg van de
Westerschelde Container Terminal niet
doorgaat
Boekhoudkundige aanvulling op
natuurherstel
Indien via een toevoergeul voldoende
getijverschil kan worden gerealiseerd
kan op deze manier estuariene natuur
worden gecreëerd. De grond is
voornamelijk al eigendom van het Rijk.
Wel zijn aanpassingen nodig om
verzilting tegen te gaan
Bij lage getijde invloed weinig
natuurlijke winst, bij hoge
getijdeninvloed zoals voorgesteld in het
project Waterdunen wel estuariene
natuurontwikkeling

De commissie Maljers is indien mogelijk in gesprek gegaan met de indieners van de alternatieven en
de organisaties die ook betrokken waren bij de opstelling van de Ontwikkelingsschets. Hierbij is een
grote betrokkenheid bij de betreffende personen aangetroffen en de wil om uit de impasse te komen. In
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de beoordeling van de alternatieven heeft de commissie Maljers gebruik gemaakt van een aantal
criteria (gebaseerd op de Ontwikkelingsschets 2010):
 Natuur, de ecologische effecten van het alternatief moeten voldoen aan de
instandhoudingsdoelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen
 Juridische haalbaarheid, het grondeigendom van het betreffende gebied en mogelijke
noodzakelijke vergunningen, bijvoorbeeld op basis van de Natuurbeschermingswet
 Maatschappelijke haalbaarheid, waarbij alternatieven op basis van ontpolderen negatief werden
beoordeeld in het geval van grondverwerving van particulieren
 Kosten
 Veiligheid, de waterkeringsveiligheid mocht niet in het geding komen
Op basis van deze criteria is de commissie Maljers tot een positieve conclusie gekomen voor het
alternatief om de Zuidelijke Braakman in contact te brengen met de Westerschelde, waarbij gelet
moest worden op voldoende getijdewerking. Hierbij is enkel voor Braakman-Zuid gekozen omdat
natuurontwikkeling in Braakman-Noord op basis van maatschappelijke en economische redenen niet
gewenst was, met name vanwege het bedrijf DOW Chemical. Verder zijn de overcompensatie bij
Perkpolder (35ha) en de beoogde compensatie voor de WTC (30ha) als kansrijke alternatieven
aangewezen. De commissie Maljers zag de Braakman-Zuid als alternatief voor de MER procedure van
het middengebied. Doordat de locaties Hedwige/Prosperpolder en ‘t Zwin specifiek genoemd werden
in het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen werden deze locaties als niet eenvoudig te veranderen
beoordeeld115.
Reacties op het rapport van commissie Maljers
Binnen de alternatievencoalitie van onder andere ZLTO, De Levende Delta en actiecomité Red onze
Polders leefde de verwachting dat er voldoende alternatieven waren voor natuurherstel. Het rapport
van de commissie Maljers werd dan ook als een grote teleurstelling ervaren. Voornamelijk van het
ZLTO en De Levende Delta kwam het commentaar dat het alternatief om een gedeelte van het
verdronken land van Saeftinge af te graven onvoldoende was onderzocht (outputlegitimiteitsprobleem). Ook op de positieve beoordeling van het alternatief in de Braakman-Zuid in te
richten als gecontroleerd getijdegebied werd veel kritiek geuit. Voor veel tegenstanders van
ontpolderen, zoals het actiecomité Red onze Polders, is het voorstel van de Braakman-Zuid enkel een
verschuiving van het ontpolderen naar een ander gebied (output-legitimiteitsprobleem). In de
betreffende regio Braakman-Zuid werd snel een actiecomité opgericht om de tegenstand te
verwoorden. Ook de natuur- en milieuorganisaties waren niet heel erg enthousiast over het voorstel
om estuariene natuur op 8 km van de Westerschelde te verwezenlijken, maar stonden open voor verder
onderzoek116. Een veel aangehaalde uitspraak van de commissie Maljers door tegenstanders van
ontpolderen117 is de zin: ―Bij haar werkzaamheden heeft de commissie in principe de
Ontwikkelingsschets 2010 als uitgangspunt genomen. Deze is evenwel zodanig gedetailleerd
opgesteld, dat het soms de indruk geeft dat het de bedoeling van de opstellers geweest is, alle
alternatieven bij voorbaat onmogelijk te maken.‖ 118 Hiermee wordt door de tegenstanders aangegeven
dat er te weinig ruimte is gegeven aan goede alternatieven (proces-legitimiteitsprobleem).
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Rapport van de Commissie Maljers
PZC, 8-12-2006 en verschillende interviews
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Onder andere door de heer Koppejan (CDA) tijdens het wetgevingsoverleg van 3 december 2007
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Rapport van de Commissie Maljers (p.7)
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De Gedeputeerde Staten van Zeeland reageren wel enthousiast op het voorstel van de
Braakman-Zuid als aanvullende optie in de MER procedure, met het voorstel om hier meer onderzoek
naar te doen, onder andere naar de eventuele problemen als verzilting. In de Provinciale Staten van
Zeeland werd echter niet heel enthousiast gereageerd op het rapport van de commissie Maljers en het
voorstel voor Braakman-Zuid. Het enige pluspunt van dit voorstel zou zijn dat het grondbezit al
voornamelijk van het Rijk is, maar het blijft een vorm van ontpolderen. Dit werd echter
tegengesproken door de Gedeputeerde de heer Zandbrink (vervanger voor de overleden Gedeputeerde
Kramer) dat deze gecontroleerde getijde natuurontwikkeling niet hetzelfde is als ontpolderen.
Uiteindelijk is in de Provinciale commissievergadering van 15 december 2006 besloten tot verder
onderzoek, inclusief de kleinere positieve beoordelingen van de commissie 119. Ook neemt de
Gedeputeerde Staten het advies van de commissie over dat er geen alternatieven zijn voor de
natuurontwikkelingsprojecten Hedwigepolder en ‘t Zwin. Ook de negatieve beoordeling van
alternatief voor het afgraven van het Verdronken Land van Saeftinge is door de Gedeputeerde Staten
overgenomen120.
Veranderingen vanwege de verkiezingen
Na de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2006 vinden er enkele verschuivingen plaats. Er
komt een nieuwe minister, mevrouw Gerda Verburg voor het ministerie van LNV. Zij geeft aan zich
eerst goed te willen verdiepen in het onderwerp, voordat er nieuwe besluiten worden genomen 121. Ook
vindt er een verschuiving plaats bij de Tweede Kamerleden die zich actief bezig houden met dit
dossier. De heer Koppejan van het CDA, uit Zeeland afkomstig, wordt een belangrijke nieuwe speler
in het proces.
Ook in de provincie speelde in deze ronde de verkiezingsstrijd. Tijdens de aanloop van de provinciale
verkiezingen op 7 maart 2007 speelde het onderwerp ontpolderen een belangrijke rol. In deze periode
waren er veel gesprekken met politici. Door de heer Van Melle is toen samen met het actiecomité Red
onze Polders aan alle politieke partijen het standpunt gevraagd over ontpolderen. Hierin kwam naar
voren dat alle Zeeuwse politieke partijen, op GroenLinks na, het standpunt tegen ontpolderen
innamen122. Deze standpunten van de Zeeuwse politiek zijn ook later in het proces gebruikt door de
actievoorders om de politici aan hun beloften te houden. Hiermee werd ook de argumentatie van de
actievoerders versterkt dat niet alleen de bevolking maar ook de Zeeuwse politici in meerderheid tegen
ontpolderen zijn. Waardoor hun kritiek dat het besluit tot ontpolderen voor natuurherstel niet
democratisch is werd versterkt (input-legitmitietsprobleem).
Tijdens de provinciale verkiezingsstrijd werd door de Europarlementariër mevrouw Corbey
(PvdA) en de heer Schuurman Hess (lid PvdA en tevens bestuurslid van De Levende Delta) het
standpunt ingenomen dat het voorgestelde natuurherstel van 600ha niet doormiddel van ontpolderen
langs de Westerschelde hoeft plaats te vinden volgens Europa, als kritiek op het veelgebruikte
argument ‗het moet van Brussel‘ (proces-legitimitetsprobleem). Zij kwamen met het alternatieve
voorstel om van het Volkerak-Zoommeer (dat ook is aangewezen als Natura 2000 gebied) een
intergetijdegebied te maken als vorm van estuariene natuurherstel. Hierdoor is er een nieuw
concurrerend discours, namelijk dat het natuurherstel niet in het gebied van de Westerschelde hoeft
plaats te vinden123. Het dominante discours (onder andere gebruikt door de commissie Maljers) was
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juist dat natuurherstel langs de Westerschelde moest plaatsvinden gebaseerd op de Europese
wetgeving.
Na de provinciale verkiezingen kwam er eind april 2007 een nieuw college van bestuur,
gevormd door een nieuwe coalitie tussen het CDA, de ChristenUnie, de SGP en GroenLinks. Hierbij
kwam er ook weer een nieuwe Gedeputeerde voor het natuurherstel van de Westerschelde, de heer
Van Ginkel (Christen Unie)124.
Enkele invloedrijke besluiten
Het ontwerpbesluit voor het Natura 2000 gebied Westerschelde en Saeftinge is op 9 januari 2007 door
de minister van LNV genomen. Hierin zijn ook de instandhoudingsdoelstellingen voor de
Westerschelde vastgesteld, met voor het habitattype Estuaria het doel ―uitbreiding oppervlakte en
verbetering van kwaliteit‖125. Op dit ontwerpbesluit kon worden ingesproken, dat onder andere door
het ZLTO ook is gedaan. Een kritiek op de uiteindelijke instandhoudingsdoelstellingen was dat deze te
streng zijn opgesteld voor de Westerschelde, terwijl voor de Oosterschelde de zandhonger
bijvoorbeeld wel is geaccepteerd als effect van de waterkering126 (output-legitimiteitsprobleem). Na
deze procedure volgt een nota van Antwoord van de minister, waarna het gebied uiteindelijk via een
aanwijsbesluit door de minister zal worden aangewezen (waarin ook de beheerplannen van het gebied
zijn opgenomen)127.
Op 28 februari 2007 keurde het Vlaamse parlement de vier Scheldeverdragen goed, hierna
werd het verzoek aan de Tweede Kamer om ook de Scheldeverdragen goed te keuren groter. Aan de
Tweede Kamerleden die een werkbezoek in maart 2007 aflegden in Antwerpen werd door Vlaamse
parlementsleden kenbaar gemaakt dat er haast moest worden gemaakt met de uitvoer van de
verdieping en het natuurherstel, de maatregelen van de Ontwikkelingsschets werden door het Vlaamse
parlement als een geheel gezien 128.
Een ander belangrijk besluit is het besluit van minister Verburg van LNV om vast te houden
aan de onteigeningsmogelijkheid van de rijksprojectenprocedure ondanks de Tweede Kamermotie Van
der Staaij waarin werd gesteld dat er geen sprake mag zijn van onvrijwillige grondverwerving 129.
Naar aanleiding van haar standpunt tijdens de provinciale Statenverkiezingen stelde de
Europarlementariër Corbey enkele vragen aan de Europese Commissie over het natuurherstel. Deze
vragen werden door de Europese Commissie in het kader van de natuurcompensatie voor de Tweede
Verdieping beantwoord. Hierdoor ontstond enige onduidelijkheid doordat de antwoorden werden
geïnterpreteerd voor het natuurherstel dat in het verdrag met Vlaanderen is vastgelegd. Het
natuurherstel is geen juridische compensatie voor de derde verdieping maar natuurherstel vanwege de
slechte staat van instandhouding. De reactie van de Europese Commissie was dat een maatregel als
ontpolderen niet verplicht is gesteld, Nederland moet zelf bepalen hoe de compensatie wordt
uitgevoerd. De PvdA–Europarlementariër Corbey concludeerde hieruit dat Europa niet verplicht tot
het ontpolderen. De Gedeputeerde Van Zandbrink concludeerde echter dat deze uitspraak geen
verandering tot gevolg heeft, vanuit de redenering dat het besluit is vastgelegd in een verdrag tussen
Nederland en Vlaanderen en dat de minister moet besluiten op welke manier en waar het natuurherstel
geschikt is.130 Verder gaf de heer Dimas namens de Europese Commissie aan dat enkel gebieden langs
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de oevers van de Westerschelde die blootstaan aan getijdewerking aangemerkt zijn als mogelijkheid
om aanvullende estuariene habitats te verkrijgen, tenzij Nederland nieuw wetenschappelijk bewijs kan
leveren131. Dit werd door de natuur- en milieuorganisaties geïnterpreteerd dat ontpolderen de enige
optie is, tenzij er wetenschappelijk kan worden aangetoond dat andere maatregelen ook voldoende
effecten hebben. Uit deze discussie blijkt dat de status van het natuurherstel voor veel mensen
onduidelijk was, maar ook dat de rol van Europa in het proces verschillend werd ervaren door mensen
en werd gebruikt als legitimatie voor verschillende standpunten.
In deze ronde gaat ook de voorbereidingen voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets
verder. Nadat de conclusie van de commissie Maljers was dat de projecten Hedwigepolder en ‘t Zwin
niet eenvoudig te veranderen zijn werden de voorbereidingen hiervoor voortgezet. Voor het project ‗t
Zwin werd gezamenlijk met Vlaanderen de Stratnotitie/Kennisgeving in februari 2007 gepubliceerd,
waarop inspraak mogelijk was 132. De procedures in Vlaanderen gaan in deze ronde sneller dan in
Nederland, waardoor voor het project de Hedwige/Prosperpolderde er een ontkoppeling plaatsvindt
tussen de procedures. Dit is echter geen probleem vanwege het dakpanprincipe, waardoor er niet op de
langzaamste procedure hoeft te worden gewacht.
De resultaten van commissie Maljers nader uitgewerkt
Naar aanleiding van het rapport van de commissie Maljers is door de provincie Zeeland besloten tot
onderzoek van 4 opties: Braakman-Zuid, uitbreiding Zwin, Perkpolder en opvullen vaarwater langs
Hoofdplaat (zie bijlage 4). Om te bepalen of deze opties potentievol zijn voor het vervolgproces is
naar drie criteria gekeken:
 Ecologisch geschiktheid, de mate dat estuariene natuur gerealiseerd wordt die bijdraagt aan de
instandhouding van de Westerschelde
 Maatschappelijk haalbaarheid, een inschatting van de weerstand in de regio
 Kosteneffectiviteit, de verhouding tussen de natuuropbrengst en de investeringen (met
300.000 euro per hectare als richtlijn)
Voor de optie van Braakman-Zuid is onderzoek gedaan door onderzoeksinstituten in opdracht van de
provincie. Bij de opdrachtformulering en bespreking van de resultaten zijn twee expertworkshops
gehouden, waarbij verschillende organisaties waren betrokken: Waterschap Zeeuws-Vlaanderen,
Staatbosbeheer, ZLTO, dienst landelijk Gebied, De Levende Delta, RIKZ, Het Zeeuwse Landschap,
ZMF, Evides, ProSes2010, gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland. De gezamenlijke conclusie
van deze expertworkshop luidde dat Braakman-Zuid niet een geschikte locatie was voor het
natuurherstel. De gunstige effecten voor de natuur waren te twijfelachtig, terwijl er veel
landbouwgrond verloren zou gaan en de optie zeer duur was. Daarnaast kwamen er ook protesten
vanuit de betreffende bewoners en pachters133. Door het projectbureau Natuurpakket Westerschelde
van de provincie Zeeland is er in deze fase gekozen om rechtstreeks te communiceren met de direct
betrokkenen, doormiddel van brieven en informatiebijeenkomsten. Deze communicatiestrategie was
opgezet naar aanleiding van het NIPO onderzoek waaruit bleek dat bij het aanwijzen van de 5 polders
als zoeklocatie in februari 2006 de communicatie beter had gekund134. Uit het onderzoek kwam naar
voren dat in Braakman-Noord meer kansen lagen voor natuurherstel, al speelde daar wel de positie van
het bedrijf DOW Chemical en een bungalowpark/camping.
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Schriftelijke vragen van Europarlementariër mevrouw Corbey en de antwoorden van de heer Dimas namens
de Commissie op 30 maart 2007 (als bijlage in de brief van 17 juli 2007 van de minister van LNV aan de
Gedeputeerde Staten van Zeeland)
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Startnotitie/Kennisgeving voor duurzaam Zwin in februari 2007
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Interview met de heer en mevrouw De Feijter (actiecomité Red onze Polders)
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Interview met mevrouw De Jong (projectbureau Natuurpakket Wetserschelde)
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Ook de optie om polders bij ‗t Zwin waar zoete natuur was gecreëerd om te zetten in
estuariene natuur werd negatief beoordeeld. Doordat hiervoor een duur inlaatsysteem voor slechts een
beperkte hoeveelheid hectare moest worden gecreëerd was dit voorstel niet kosteneffectief.
De optie van Perkpolder werd wel positief bevonden. Deze optie hield in dat een gedeelte van
een bestaand project, gebiedsontwikkeling Perkpolder deel ging uitmaken van het pakket voor
natuurherstel Westerschelde. Dit project bestaat uit een binnen- en buitendijks gedeelte, waarbij
Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor het buitendijkse gedeelte dat bestaat uit ontpolderen van
landbouwgrond ter ontwikkeling van estuariene natuur in het kader van de compensatie voor de
Tweede verdieping. In de planvorming is dit buitendijkse gebied 75ha geworden, waarvan 35ha kan
worden gezien als overcompensatie. Deze optie werd positief bevonden, nadat Rijkswaterstaat had
aangegeven de boekhoudkundige overdracht van 35 ha bespreekbaar te vinden indien er een financiële
regeling met de provincie tot stand kon worden gekomen.
De optie om het vaarwater bij de hoofdplaat tussen Breskens en Terneuzen op te vullen om zo
laagdynamische gebieden te creëren werd negatief beoordeel. Deze ingreep zou betekenen dat op deze
locatie een drie-geulensysteem zou worden omgezet in een twee-geulensysteem. De verwachting was
dat de positieve ecologische effecten pas na tientallen jaren zullen worden bereikt, terwijl de negatieve
ecologische effecten op de korte termijn zullen plaatsvinden, waardoor een vergunning voor deze
maatregel waarschijnlijk lastig zou zijn. Aan de hand van dit onderzoek werd wel de conclusie
getrokken meer onderzoek te doen om te bepalen of het opvullen van nevengeulen op kleinere schaal
in andere gebieden in de Westerschelde mogelijk wel kansrijke konden zijn135.
Het Zeeuwse Voorstel
Tegelijkertijd dat er door de provincie Zeeland onderzoek is uitgevoerd naar de open einden van de
commissie Maljers vond er ook overleg plaats tussen de Zeeuwse partijen om uit de impasse te komen
over de invulling van de 600ha natuurherstel. Hiervoor zijn op 2 april onder voorzitterschap van de
provincie Zeeland de natuur- en milieuorganisaties ZMF, Staatsbosbeheer en het Zeeuwse Landschap,
samen met de ZLTO en de Levende Delta in gesprek gegaan over het natuurherstel in de
Westerschelde. Het resultaat van deze gezamenlijk bijeenkomst was het Zeeuwse voorstel. Dit
Zeeuwse voorstel bestond uit: de vaststelling dat het een gezamenlijke opgave is de natuurwaarden in
de Delta te behouden en te versterken, een lange termijn agenda voor een brede ontwikkeling van de
Delta om de unieke kwaliteit en veiligheid te versterken en een maatregelenpakket om op de korte
termijn te voldoen aan de 600ha natuurherstel. Het maatregelpakket voor het natuurherstel in de
Westerschelde omvatte de volgende maatregelen, zie figuur 18:
- 340ha estuariene natuur toevoegen, bestaande uit het grensoverschrijdende project Hedwigepolder
(295ha), het internationaal project ‘t Zwin (10ha) en een gedeelte van het bestaande project
Perkpolder (35ha).
- 285ha estuariene kwaliteit verbetering in een aantal integrale projecten: Waterdunen (bestaand
project van de Zwakke Schakels, waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen veiligheid,
recreatie en natuur), Perkpolder (mogelijke uitbreiding van het bestaande project met binnendijks
gedemt getij) en Braakman-Noord (in overleg met DOW Chemical en campingeigenaar).
- Een kwaliteitsimpuls in de Westerschelde, door op plekken met een beperkte natuurwaarde via
strekdammen laagdynamische natuur te creëren en door het verdiepen van geulen in het bestaande
natuurgebied het verdronken land van Saeftinge.
Dit voorstel betekende dat de procedure voor de 5 geselecteerde polders in het middengebied zou
worden beëindigd136.
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Rapport van de provincie Zeeland over de open einden van de commissie Maljers op 10 mei 2007
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Figuur 18, projecten vastgelegd in het Zeeuwse voorstel. De binnendijkse projecten zijn aangegeven met de groene sterren,
de buitendijkse projecten met de gele sterren. Aangegeven op de overzichtskaart van ProSes (2005a)

Tijdens de bijeenkomst voor het Zeeuwse voorstel waren de omgangsregels tussen de betrokken
actoren om via consensus tot een overeenkomst te komen. De regionale actoren in het proces kwamen
hiermee dichter tot elkaar doordat iedereen besloot concessies te maken naar elkaar. Het gezamenlijke
besluit tot het Zeeuwse voorstel werd echter genomen door vertegenwoordigers van de organisaties, na
het voorstel moesten deze personen overleggen met hun achterban. En de provincie Zeeland moest het
overleg aan gaan met de minister van LNV of dit alternatieve maatregelpakket voor haar aanvaardbaar
was. Het uiteindelijke doel van de provincie Zeeland was om er een Zeeuws akkoord van te maken,
waaronder alle partijen hun handtekening zouden zetten.
Mislukken Zeeuws akkoord
Het is mislukt om van het Zeeuwse voorstel een Zeeuws akkoord te maken, voornamelijk doordat de
ZLTO heeft besloten niet verder te willen gaan met het Zeeuwse voorstel. Het Zeeuwse akkoord is op
verschillende punten stukgelopen. In de twee maanden na het overleg op 2 april 2007, waarop het
Zeeuwse voorstel tot stand was gekomen, werd duidelijk dat er geen Zeeuws Akkoord zou komen. In
eerste instantie werd het Zeeuwse voorstel als een gezamenlijk succes gebracht, al was niemand
volledig tevreden aangezien het een compromis was. De achterban van de Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties had grote aarzelingen over het voorgestelde maatregelenpakket, maar ging
uiteindelijk akkoord. Hierbij was wel het uitgangspunt dat als er estuariene natuur van een mindere
kwaliteit zou worden ontwikkeld dat er dan meer hectare nodig zijn, in totaal 600ha equivalente
estuariene natuur. Doordat de 300ha van de Hedwigepolder wel ‗echte‘ nieuwe estuariene natuur zou
opleveren waren de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties bereid de eisen voor de andere gebieden
iets af te zwakken 137. Deze benadering werd echter niet door iedereen gedeeld, de Vogelbescherming
laat weten tegen het alternatief voor ontpolderen te zijn en ook vanuit Vlaamse natuurorganisaties
kwam veel kritiek (output-legitimiteitsprobleem)138. Ook tegenstanders van ontpolderen, de
actievoerders, actiecomités en enkele Provinciale Statenleden reageerden negatief op het Zeeuwse
voorstel omdat er nog altijd ontpolderd zou worden (output-legitimiteitsprobleem).
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PZC, 12-4-2007 en interviews de heer Van Zonneveld (ZMF) en de heer Hemminga (het Zeeuwse
Landschap)
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PZC, 12-4-2007 en Agrarisch Dagblad, 10-4-2007
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De voorzitter van de Levende Delta was in eerste instantie wel erg positief over het Zeeuwse
voorstel en het Zeeuwse voorstel werd ook goedgekeurd door het bestuur van de Levende Delta.
Echter door de weerstand bij de achterban van de Levende Delta, onder andere de betrokken boeren,
wordt uiteindelijk niet besloten te tekenen. De belangrijkste actor in het mislukken van het Zeeuwse
akkoord was echter de ZLTO. De heer De Koeijer, vertegenwoordiger voor de ZLTO tijdens het
Zeeuwse voorstel, was vanaf het begin al iets voorzichtiger, zo was voor hem de vrijwillige
grondverwerving het belangrijkste uitgangspunt139. Dat in de verschillende besprekingen over de tekst
van het Zeeuwse akkoord, onder andere door de invloed van het ministerie van LNV, deze vrijwillige
grondverwerving niet gegarandeerd kan worden was een doorslaggevend probleem voor het ZLTO 140.
Daarnaast speelde de weerstand van een gedeelte van de achterban tegen de ontpolderingsplannen in
het Zeeuwse voorstel een rol. Overigens was de ZLTO niet de enige actor die de nadruk legt op de
vrijwilligheid van de grondverwerving, ook bij de Provinciale Staten van Zeeland was het
overheersende standpunt dat dit als enige geaccepteerde uitgangspunt kon zijn 141. Uiteindelijk besloten
het ZLTO en de Levende Delta begin juni 2007 uit het overleg met de provincie en de natuur- en
milieuorganisaties te stappen, waardoor een gezamenlijk Zeeuws akkoord onmogelijk werd. Hierop is
door de natuur- en milieuorganisaties teleurstellend en zelfs boos geregeerd (outputlegitimiteitsprobleem). 142 Deze beslissing betekende dan ook een verandering in de omgang tussen de
Zeeuwse actoren, in plaats van een sfeer om tot consensus te komen werd de sfeer van ―wij tegen zij‖
dominanter.

6.2 Procesinvloed en productinvloed in ronde 3
De invloed van de lokale en regionale actoren is in ronde 3 redelijk groot geweest, vooral vanwege de
stap om een maatregelenpakket samen te stellen die door de Zeeuws belangenorganisaties zou moeten
worden gedragen. Hierdoor kwamen de belangenorganisaties in een invloedrijke positie. Door het
cruciale besluit van de ZLTO en de Levende Delta om niet verder te gaan met het Zeeuwse akkoord is
er echter geen Zeeuws akkoord tot stand gekomen.
Veranderingen in het beleidsarrangement in ronde 3
Met het besluit om de onafhankelijke commissie Maljers in te stellen werd uiting gegeven aan het
concurrerende discours dat er goede alternatieven zijn voor ontpolderen. Dit discours bleef
overheersen in het beleidsproces in ronde 3. Zelfs na de conclusie van de commissie Maljers dat de
meeste ingediende alternatieven niet geschikt waren. Door de commissie Maljers werd wel het
voorstel van de Braakman-Zuid aangedragen, maar dit alternatief was voor ongeveer alle betrokken
lokale en regionale actoren niet acceptabel en is uiteindelijk ook door de provincie Zeeland als een
ongeschikt plan beoordeeld. Echter het oorspronkelijke plan voor de 5 polders werd door de Zeeuwse
bestuurders ook niet meer als geschikt beschouwd, het discours dat het toch op een andere manier
moet kunnen was dominant geworden. Het concurrerende discours dat het natuurherstel ook buiten het
Westerschelde gebied kon plaatsvinden is in deze ronde niet gaan domineren. Het discours dat er
alternatieven zijn is concreet vastgelegd in het Zeeuwse voorstel, dat uit enkele alternatieven met de
bestaande grensoverschrijdende projecten bestaat.
In deze ronde is door de Tweede Kamerleden en de Provinciale Statenleden ook de noodzaak
van draagvlak onder de lokale en Zeeuwse bevolking als spelregel in het proces expliciet gemaakt.
Deze actie hangt ook samen met de verandering van personen binnen de Tweede Kamer en de
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PZC, 6-4-2007
Onder andere op basis van interview de heer De Koeijer (ZLTO) en de heer Ruks (LNV)
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Provinciale Staten commissievergadering (Ruimte, Ecologie en Water) van 11 mei 2007
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PZC, 6-6-2007
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Provinciale Staten vanwege de verkiezingen. Doordat het output-legitimiteitsprobleem de weerstand
tegen ontpolderen ook in de Zeeuwse politiek een grote rol is gaan spelen zijn er na de Provinciale
Statenverkiezingen meer tegenstanders van ontpolderen volksvertegenwoordiger.
Ook bij de bestuurders hebben er invloedrijke veranderingen plaatsgevonden. Ten eerste is de
Gedeputeerde Kramer vervangen door de heer Zandbrink en deze Gedeputeerde werd na de
Provinciale Statenverkiezingen weer vervangen door de heer Van Ginkel. Deze discontinuïteit in
personen zorgde voor veranderingen, iedere persoon heeft immers een andere achtergrond en een
andere kijk op het probleem. Er is een duidelijk verschil tussen de positie van de heer Kramer (PvdA)
met een positieve positie ten opzichte van ontpolderen als natuurherstel en de negatieve positie van de
heer Van Ginkel (ChristenUnie). Deze wisseling in posities werd onder andere veroorzaakt doordat het
onderwerp van ontpolderen een belangrijke rol speelde tijdens de Provinciale
Statenverkiezingsperiode speelde. Bijna alle partijen gaven aan tegen ontpolderen te zijn. De
kadervormende spelregels waarin de verplichting tot natuurherstel zijn vastgelegd bleven echter
bestaan waardoor alternatieven voor ontpolderen de enige mogelijke oplossing werd.
Daarnaast hebben de verkiezingen in deze ronde ook een vertragend effect op het proces
gehad. Doordat niet alle nieuwe politici even bekend waren met de voorgeschiedenis van het proces
werkte dit vertragend. Zo gaf de nieuwe minister van LNV mevrouw Verburg bijvoorbeeld aan pas
nieuwe besluiten te nemen wanneer ze voldoende ingelezen was in het dossier.
Ook treden er veranderingen op in het beleidsarrangement doordat er nieuwe kadervormende
regels bij komen door het rapport van de Commissie Maljers, waarin is gesteld dat er voor de
Hedwigepolder en ‘t Zwin moeilijk alternatieven kunnen worden gevonden vanwege de concrete
benoeming in het verdrag met Vlaanderen. Deze polders bleven dan ook onderdeel van de 600ha
natuurherstel in het Zeeuwse voorstel. Dit zijn echter ontpolderplannen waarvoor veel weerstand was,
maar ook de ondergrens voor de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties om tot een compromis te
komen. Met het Zeeuwse voorstel ging het proces in de richting van een gezamenlijk gedragen beleid
door de Zeeuwse belangenorganisaties, waarbij de inhoudelijke richting was van alternatieven voor het
middengebied, met behoud van de oorspronkelijke plannen voor de Hedwigepolder en ‗t Zwin. Deze
inhoudelijke richting is door de provincie Zeeland aangehouden, echter door het besluit van de ZLTO
en de Levende Delta om dit voorstel niet om te zetten in een officieel akkoord zonder een breed
gedragen draagvlak. Daarbij zorgt het cruciale besluit van de ZLTO en de Levende Delta ervoor dat de
in eerste instantie verbeterde omgangsregels tussen de voor- en tegenstanders van ontpolderen weer
meer verstoord worden. Hiermee gaat het proces in een richting dat de provincie Zeeland invulling
moet geven aan het natuurherstel tegen de achtergrond van verslechte verhoudingen tussen de voor- en
tegenstanders coalities.
Invloed op het cruciale besluit
De procesmatige richting van het proces is veranderd door het cruciale besluit van de ZLTO en de
Levende Delta om niet langer mee te werken aan een Zeeuws akkoord in juni 2007. Door deze keuze
werd de mogelijkheid van een beleid gedragen door de Zeeuwse belangenorganisaties afgesloten.
Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen de betrokken actoren. Dit besluit van de ZLTO en de
Levende Delta is het resultaat van de onderhandelingen over het Zeeuwse akkoord, na het vaststellen
van het Zeeuwse voorstel op 2 april 2007. Hierbij was voor het ZLTO met name het uitgangspunt van
vrijwilligheid erg belangrijk. Vanuit het ministerie van LNV werd op de provincie juist druk
uitgeoefend om het akkoord ruimte te houden voor onteigenen indien het in het uiterste gavel niet
mogelijk was op vrijwillige basis (een realistische mogelijkheid doordat de eigenaar van de
Hedwigepolder meerdere male had aangegeven niet te willen verkopen). Het principiële standpunt van
de ZLTO was van doorslaggevend om niet verder te gaan met het Zeeuwse akkoord. In eerste instantie
was de Levende Delta wel positief over het Zeeuwse voorstel, echter vanuit de betrokken boeren
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kwam veel weerstand doordat ontpolderen een deel van het maatregelpakket voor de 600ha
natuurherstel vormde. Deze weerstand van de achterban van de ZLTO en de Levende Delta droeg bij
aan het cruciale besluit om niet verder te gaan met een Zeeuws akkoord.
Invloedbepaling van lokale en regionale actoren
In ronde 3 speelde het proces zich voornamelijk af op het niveau van de provincie, waarbij er veel
ruimte was voor de lokale en regionale actoren, voornamelijk in relatie tot het Zeeuwse voorstel. De
betrokken organisaties bij het Zeeuwse voorstel, de ZLTO, de Levende Delta en de Zeeuwse natuuren milieuorganisaties, speelden een belangrijke rol in deze periode. Daarnaast lieten ook de
actievoerders tegen ontpolderen van zich horen in ronde 3. Echter de gemeenten en de waterschappen
langs de Westerschelde hebben in deze ronde geen belangrijke rol gespeeld.
In deze ronde kan voor de lokale en regionale actoren onderdeel van de alternatieven coalitie
afzonderlijk de invloed worden bepaald, doordat er duidelijk verschillende doelgerichte acties met
verschillende effecten hebben plaatsgevonden in ronde 3.
De invloed van de ZLTO op het proces is het hoogst geweest tijdens het einde van ronde 3 rond het
Zeeuwse voorstel. Hierbij heeft vooral de regio-organisatie van de ZLTO een rol gespeeld, met de heer
De Koeijer als vertegenwoordiger tijdens het overleg voor het Zeeuwse voorstel. De ZLTO heeft
verschillende doelgerichte acties ondernomen om het proces te beïnvloeden. Zo is de teleurstelling op
de conclusie van de commissie Maljers publiekelijk duidelijk gemaakt. En ook het standpunt tegen
onteigening voor natuurontwikkeling is aan de politici duidelijk gemaakt. Tegelijkertijd bleef de
ZLTO de alternatieven voor ontpolderen zoals Saeftinge ondersteunen, hiermee het discours dat er
alternatieven zijn ondersteunen. De belangrijkste doelgerichte actie was het deelnemen aan het overleg
voor het Zeeuwse voorstel waarbij tot een compromis is gekomen. Alle lokale en regionale actoren in
het overleg voor het Zeeuwse voorstel hadden als medebeslisser de mogelijkheid om veel invloed uit
te oefenen. Onder andere door de doelgerichte acties van de ZLTO de richting van het proces in ronde
3 bepaald. Hierdoor ging het proces gedeeltelijk in de richting die overeen komt met het doel van de
ZLTO, duidelijkheid voor de boeren en zo min mogelijk landbouwgrond verlies. De mogelijkheid tot
onteigenen en de weerstand van de achterban van de ZLTO tegen de projecten ‘t Zwin en de
Hedwigepolder maakt echter duidelijk dat de richting niet helemaal overeenkwam met het doel van de
ZLTO. Dit resulteerde dan ook tot het besluit niet verder te gaan met het Zeeuwse akkoord. Het totale
proces ging in een richting die maar gedeeltelijk dichter bij het doel staat, maar is (met name bij het
Zeeuwse voorstel) wel voor een belangrijk deel veroorzaakt door het ZLTO, daarom wordt de invloed
op matig tot substantieel ingeschat. Dit wordt ondersteund door de ego- en alterperceptie op de invloed
van het ZLTO in deze periode143
Het cruciale besluit is door de ZLTO genomen en inherent hieraan is dat de ZLTO hierop veel
invloed heeft gehad, dit besluit was namelijk een doelgerichte actie van de ZLTO.
De Levende Delta heeft op een vergelijkbare manier als de ZLTO invloed kunnen uitoefenen in deze
ronde. De belangrijkste doelgerichte acties van de Levende Delta waren het overleg en compromis van
het Zeeuwse voorstel, de initiële ondersteuning van het Zeeuwse voorstel, maar door de weerstand bij
de achterban en de scepsis van de ZLTO is er gekozen om niet met het Zeeuwse akkoord verder te
gaan. Hierbij is voor de Levende Delta een doelbereiking dat ze als gesprekspartner deelnamen aan het
Zeeuwse voorstel en daarbij als belangenorganisatie werden gerespecteerd door de provincie. Het
proces ging in een richting die overeenkwam met het doel van de Levende Delta en dit is gedeeltelijk
veroorzaakt door doelgerichte acties van de Levende Delta, een matige tot substantiële invloed.
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Het cruciale besluit om het Zeeuwse akkoord niet meer te steunen werd tegelijkertijd met de
ZLTO genomen, en was dus ook een doelgerichte actie van de Levende Delta en had inherent hieraan
veel invloed.
Ook in deze ronde lieten de actievoerders tegen ontpolderen van zich horen. Ten eerste door het
aanbieden van de 27000 handtekeningen tegen ontpolderen aan de Tweede Kamer. Daarnaast hebben
de actievoerders (die bestonden uit de actiecomités gevormd door de bewoners van de betreffende
polders en actieve Zeeuwse burgers zoals de heer Van Melle) een belangrijke doelgerichte actie
uitgevoerd door tijdens verkiezingsstrijd voor de Provinciale Staten aan alle politieke partijen naar hun
standpunt over ontpolderen te vragen. Met deze doelgerichte acties is invloed geweest op de richting
van het proces, met name dat ontpolderen door veel politici niet meer als onontkoombaar werd
beschouwd, waardoor ook na de commissie Maljers de nadruk lag naar het zoeken van de juiste
alternatieven. Op het Zeeuwse voorstel hebben de actievoerders echter veel minder invloed gehad. Ze
hadden invloed op de context waarin het overleg plaatsvond, de 5 polders zoals voorgesteld in februari
2006 werden niet langer als een mogelijke optie beschouwd in het Zeeuwse voorstel. Echter de
actiecomités werden niet uitgenodigd voor het Zeeuwse overleg. Daarnaast komt de richting van het
proces ook niet volledig overeen met het doel van de actievoerders tegen ontpolderen, het proces ging
namelijk in de richting van het uitvoeren van de projecten in de Hedwigepolder en ‘t Zwin. Het doel
van het proces komt hierdoor beperkt overeen met het doel van de actievoerders en dit is gedeeltelijk
veroorzaakt door de actievoerders, een matige invloed op het proces.
Het cruciale besluit van de ZLTO en de Levende Delta om niet verder te gaan met het
Zeeuwse voorstel is ondersteund door de actievoerders. Met dit besluit werd immers aangegeven dat
gedwongen ontpolderen van de Hedwigepolder niet acceptabel was. Dit besluit is ook gedeeltelijk
veroorzaakt door een doelgerichte actie van deze actor. De actievoerders vormden namelijk ook een
gedeelte van de achterban van de ZLTO en van de Levende Delta. En door de ZLTO en de Levende
Delta is ook geluisterd naar deze achterban. Hiermee kan gesteld worden dat de actievoerders een
substantiële invloed hebben gehad op het besluit in de vorm dat ze als achterban van de
belangenorganisaties invloed hadden op de besluitvorming van de ZLTO en de Levende Delta.
De Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties zagen in de conclusie van de commissie Maljers bevestigd
dat de meeste alternatieven niet geschikt waren voor natuurherstel. Ze hebben echter niet kunnen
voorkomen dat in Zeeland het discours dat er wel alternatieven moeten zijn is gaan domineren,
doordat het output-legitimiteitsprobleem, de weerstand tegen ontpolderen oververtegenwoordigd was
in het proces. De Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties hadden een belangrijke rol in het overleg voor
het Zeeuwse voorstel met vertegenwoordigers van het Zeeuwse Landschap, de ZMF en
Staatsbosbeheer. Hierbij speelde de heer Hemminga (directeur van het Zeeuwse Landschap) een
belangrijke rol door in te zetten op een combinatie van functies, zoals het project Waterdunen met
zowel natuurmaatregelen als economische doelstellingen. Het Zeeuwse voorstel was een compromis,
en kwam zeker niet volledig overeen met het doel van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, maar
werd gezien als een noodzakelijk compromis om tot een snelle uitvoer van de
natuurherstelmaatregelen te komen. Het proces in ronde 3 ging dus voor een gedeelte in de richting die
overeen kwam met het doel van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties en dit was ook voor een
deel veroorzaakt door de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, dus een matige tot substantiële
invloed op het proces. Overeenkomstig met de ego- en alterpercepties van de actoren dat de Zeeuwse
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natuur- en milieuorganisaties een vergelijkbare rol en invloed hadden op het Zeeuwse voorstel als de
ZLTO en de Levende Delta144.
Het cruciale besluit van de ZLTO en de Levende Delta komt niet overeen met het doel van de
Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties en is ook niet veroorzaakt door een doelgerichte actie van deze
actor. Op het cruciale besluit was dus weinig tot geen invloed.
De invloed van de gemeenten en waterschappen langs de Westerschelde is in deze ronde erg gering
geweest. In de analyse van deze ronde zijn er weinig nieuwe doelgerichte acties door de gemeenten en
waterschappen langs de Westerschelde naar voren gekomen. De eerdere positie tegen ontpolderen,
onder andere vastgelegd in moties, bleef van kracht. Dit heeft slechts een beperkte invloed gehad op
het overheersende discours en de richting van het proces. De gemeenten en waterschappen worden wel
betrokken bij het onderzoek van de provincie naar de open einde van de commissie Maljers, maar ook
dit speelt slechts een beperkte rol in de richting van het proces. Ook de alter- en egoperceptie van de
gemeenten en waterschappen is laag, daarom wordt voor van de gemeenten en waterschappen
ingeschat dat er weinig tot geen invloed is geweest op het proces.
Ook op het cruciale besluit van de ZLTO en de Levende Delta is weinig tot geen invloed
geweest van de gemeenten en waterschappen langs de Westerschelde, doordat er geen doelgerichte
acties naar voren zijn gekomen in de analyse die een van invloed zijn geweest op dit besluit.
Tabel 9: procesinvloed en productinvloed tijdens ronde 3

Lokale en regionale actoren
ZLTO
de Levende Delta
Actievoerders tegen ontpolderen
(actiecomités en actieve Zeeuwse
burgers) =Achterban ZLTO en de
Levende Delta
Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties
Gemeenten en waterschappen langs
de Westerschelde

procesinvloed
Matig tot substantieel
Matig tot substantieel
Matig

productinvloed
veel
veel
substantieel

Matig tot substantieel

Weinig tot geen

Weinig tot geen

Weinig tot geen

6.3 Legitimiteitsproblemen in ronde 3
In de beleidsprocesbeschrijving van ronde 3 zijn verschillende legitimiteitsproblemen naar voren
gekomen, zie bijlage 5. In deze paragraaf zullen de legitimiteitsproblemen worden samengevat en kort
verklaard en zal dieper in worden gegaan op de legitimiteitsproblemen die een effect hebben gehad in
het proces.
Legitimiteitsproblemen in ronde 3
Ook in deze ronde speelde het output-legitimiteitsprobleem, de kritiek op ontpolderen een belangrijke
rol. Hierdoor wordt ook kritiek geuit op het concrete voorstel van de Braakman-Zuid van de
commissie Maljers en op het Zeeuwse voorstel waarin enkele projecten met ontpolderingsmaatregelen
voor natuurherstel zijn opgenomen. Deze output-legitimiteitsproblemen kunnen verklaard worden uit
de aanhoudende weerstand tegen ontpolderen, waarbij enkele actoren principieel tegen alle
144
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ontpolderingsmaatregelen zijn terwijl andere actoren als de bestuurlijke vertegenwoordigers van de
ZLTO en de Levende Delta in specifieke gevallen (wel enkel op vrijwillige basis) deze maatregel als
onontkoombaar kunnen accepteren.
Daarnaast is er in deze ronde kritiek geuit op het rapport van de commissie Maljers. Het
output-legitimiteitsprobleem dat het alternatief Saeftinge niet goed beoordeeld is dat samenhangt met
het proces-legitimiteitsprobleem dat de commissie Maljers door de strikte kaders de alternatieven niet
positief kon beoordelen. Deze kritiek hangt ook samen met de kritiek van de ZLTO dat de
instandhoudingsdoelstellingen voor de Westerschelde als Natura 2000 gebied te streng zijn opgesteld.
Deze problemen kunnen verklaard worden uit de verschillende discoursen die de actoren in dit proces
hebben. De lokale en regionale tegenstanders van ontpolderen die deze kritiek hebben geuit hebben
een ander discours over de noodzaak tot natuurherstel en een andere interpretatie van aan welke eisen
het natuurherstel moet voldoen dan het ministerie van LNV die de instandhoudingsdoelstellingen
waarop ook de kadervormende regels van de commissie Maljers zijn gebaseerd. En het discours van
het ministerie van LNV is weer beïnvloed door de historische context van de ingebrekestelling door de
Europese Commissie.
Tevens is er in deze ronde kritiek geuit op het argument dat ‗het moet van Brussel‘. Dit
proces-legitimiteistprobleem is ontstaan doordat er verschillende interpretaties zijn van de Europese
regelgeving. De onduidelijkheid wordt versterkt doordat een bilaterale afspraak tussen Nederland en
Vlaanderen door het ministerie van LNV beargumenteerd wordt vanuit een verplichting van de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, voorvoor Nederlandse doelstellingen zijn vastgelegd. Hierdoor
zijn veel verschillende bestuurslagen bij het besluit betrokken, wat niet bevorderlijk is voor de
duidelijkheid. Op dit legitimiteitsprobleem zal in H9 in meer detail worden ingegaan.
In deze ronde zijn ook legitimiteitsproblemen bij actoren ontstaan als reactie op besluiten die
het output-legitimiteitsprobleem van tegenstanders van ontpolderen zou moeten oplossen. Zo is het
proces-legitimiteitsprobleem van de havenschepen van Vlaanderen op de mogelijke vertragingen in
het proces ontstaan doordat Nederlandse politici uiting gaven aan de weerstand tegen ontpolderen door
gedwongen ontpolderen uit te sluiten. Het output-legitimiteistprobleem van de Vogelbescherming en
Vlaamse natuurorganisaties tegen het Zeeuwse voorstel, waarbij de ecologisch minder efficiënte
alternatieven door de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties werden geaccepteerd als compromis om
tot natuurherstel te komen. En het output-legitimiteistprobleem van de Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties dat er geen Zeeuws akkoord zou komen, ontstaat doordat de ZLTO en de Levende
Delta uiting geven aan het probleem van mogelijk gedwongen ontpolderen.
Effecten van de legitimiteitsproblemen in ronde 3
Ook in deze ronde heeft het output-legitimiteitsprobleem de kritiek op ontpolderen een grote rol
gespeeld, namelijk als drijvende kracht in de zoektocht naar alternatieven. Daarnaast heeft dit
legitimiteitsprobleem ook een rol gespeeld in het besluit om niet verder te gaan met het voorstel
Braakman-Zuid. En ook bij het cruciale besluit van de ZLTO en de Levende Delta om het overleg
over een Zeeuws akkoord af te breken speelde de kritiek op (gedwongen) ontpolderen een
doorslaggevende rol.
Daarnaast heeft het input-legitimiteitsprobleem dat het besluit tot ontpolderen voor
natuurherstel niet democratisch tot stand zou zijn gekomen een rol gespeeld in het standpunt van
politici dat het draagvlak van de lokale en Zeeuwse bevolking zeer serieus wordt genomen.
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H7 Ronde 4 (juni-dec 2007): Ratificatie Scheldeverdrag
Nadat het Zeeuwse akkoord mislukt is kiest de Gedeputeerde Staten van Zeeland ervoor om verder te
gaan met het maatregelenpakket zoals vastgelegd in het Zeeuwse voorstel. Hierbij neemt provincie
Zeeland de verantwoordelijkheid op zich voor het opstellen van een maatregelenpakket voor het
Middengebied, bestaande uit alternatieven voor het ontpolderen van de voorgestelde 5 polders. Het
dominante discours bij de Gedeputeerde Staten en de minister is dat de ontpoldering bij de projecten
de Hedwigepolder en ‘t Zwin wel moeten worden uitgevoerd, de verantwoordelijkheid voor de
realisatie hiervan is door de provincie bij de minister gelegd. Aansluitend op deze aanpak richten de
protesten zich steeds meer op het nationale niveau, op Tweede Kamerleden. In ronde 4 spelen de
Tweede Kamerleden een hele belangrijke rol, doordat zij bezig zijn met het proces om het verdrag met
Vlaanderen met het natuurherstel erin te ratificeren. Veel actoren proberen de Tweede Kamerleden
dan ook te beïnvloeden. Enkele concurrerende discoursen die in deze ronde een belangrijke rol spelen,
zijn dat de exacte natuurherstel en ontpolderen niet verplicht is door Brussel en dat natuurherstel ook
buiten het Westerschelde gebied kan plaatsvinden. Dit discours werd overgenomen door de
meerderheid van de Provinciale Staten en om te bepalen of het ook daadwerkelijk kan is een juridisch
advies gevraagd. De conclusie van dit onderzoek is echter dat natuurherstel in het gebied van de
Westerschelde moet plaatsvinden. Dit juridische advies vormde een nieuw kadergevende regel in het
proces, en zorgt ervoor dat de Provinciale Staten toch het dominante discours accepteerde. Vanuit de
Provinciale Staten is ook een verzoek bij de Tweede Kamerleden gelegd om het natuurherstel uit het
verdrag met Vlaanderen te halen. De minister-president van Vlaanderen en de minister van LNV
gaven echter aan dat ze het verdrag niet wilden openbreken. Als reactie hierop wordt tijdens het
wetgevingsoverleg van de Tweede Kamercommissies op 3 december 2007 het voorstel gedaan het
verdrag te ratificeren met een voorbehoud op het natuurherstelonderdeel. Dit wordt echter door de
indiener de heer Koppejan teruggetrokken naar aanleiding van de reactie van de minister, waarop een
andere motie wordt ingediend met een verzoek een commissie in te stellen die naar de alternatieven
voor de Hedwigepolder moet gaan kijken. Het verdrag is samen met deze motie ondersteund door de
coalitiepartijen in de Tweede Kamer en daardoor aangenomen op 18 december 2007, waarmee een
cruciaal besluit is genomen door de Tweede Kamer.
Het proces in ronde 4 zal in meer detail worden besproken, waarna de invloed van de lokale en
regionale actoren zal worden bepaald en een korte verklaring voor de legitimiteitsproblemen in deze
ronde.

7.1 Het beleidsproces in ronde 4
In deze ronde gaan het beleidsproces en de protesten tegen de maatregelen verder, na het mislukken
van een Zeeuws akkoord. In deze ronde gaat de Tweede Kamer een cruciale rol spelen vanwege het
ratificatieproces van het Scheldeverdrag waarin het natuurherstel is vastgelegd. Belangrijke momenten
hiervoor die in meer detail zullen worden beschreven is het werkbezoek van de Tweede Kamer en het
wetgevingsoverleg op 3 en 10 december 2007.
Het beleidsproces ging verder
Nadat het mislukt was om met de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, de ZLTO en de Levende
Delta een Zeeuws akkoord te bereiken besloot de Gedeputeerde van Zeeland echter wel verder te gaan
met de afspraken die in het Zeeuwse Voorstel zijn gemaakt. Deze aanpak van de provincie Zeeland, de
keuze voor een herijkt pakket in plaats van de 5 voorgestelde polders, is ondersteund door de minister
van LNV. Met de kanttekening van de minister dat niet alle maatregelen voorgesteld door de provincie
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even ecologisch effectief zijn en dit voorstel als de ondergrens voor het haalbare van een verantwoord
natuurherstel werd gezien145. Binnen Gedeputeerde Staten vonden weer wisselingen plaats, de
Gedeputeerde voor Natuur en Water de heer Van Ginkel is opgevolgd door de heer Hamelink
(ChristenUnie) vanaf juli 2007146. Hierdoor werd het Westerschelde dossier tijdelijk ook door andere
Gedeputeerden behandeld. De provincie koos ervoor de regierol voor de uitvoer te behouden en ging
verder met het uitwerken van de maatregelen in het concept Zeeuwse voorstel voor het middengebied,
de Hertogin Hedwigepolder en ‘t Zwin werden als onontkoombaar beschouwd aangezien deze in het
verdrag zijn opgenomen. Deze keuze is echter door tegenstanders van ontpolderen en door enkele
Provinciale Statenleden bekritiseerd (output-legitimiteitsprobleem).
Tegelijkertijd ging het proces in Vlaanderen op een hoger tempo verder, in juni 2007 is de
Project MER voor het Vlaamse gedeelte van het project Hedwige/Prosperpolder goedgekeurd en op 19
juni werd de onteigening van het Vlaamse gedeelte van de Hertogin Hedwige en Prosperpolder van
kracht147.
Ook de procedure ter voorbereiding van de verdieping van de Westerschelde ging verder.
Hiervoor was het ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk, in samenwerking met het
ministerie van VROM. In oktober en november 2007 is respectievelijk de MER en het Ontwerp
Tracé-besluit voor de verruiming van de Westerschelde gepubliceerd. Hierop kon worden ingesproken
en van deze mogelijkheid is door 22 personen gebruik gemaakt, waaronder enkele gemeenten, de
Gedeputeerde Staten van Zeeland, de werkgroep Schelde-estuarium, de Vogelbescherming en het
actiecomité Red onze Polders148.
Protesten in Zeeland
Verschillende actoren in Zeeland lieten in deze ronde weten dat ze het niet eens waren met hoe de
besluitvorming voor het natuurherstel verliep. Zo hebben de landelijke en Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties nadat het Zeeuwse akkoord mislukt was aan het kabinet per brief op 25 juni 2007
hun zorgen over de voortgang en over de realisatie van de 600 ha natuurherstel kenbaar gemaakt
(output-legitimiteitsprobleem)149. Verder toonde de ZMF zijn zorgen dat de natuurcompensatie voor
de Tweede verdieping niet voldoende werd uitgevoerd en dat de ingebrekestelling kan worden
heropend, zeker als de 600ha natuurherstel niet wordt uitgevoerd. Tevens uitte de ZMF kritiek op de
derde verdieping: zonder voldoende natuurherstel is de Westerschelde minder robuust en zijn er
mogelijk wel negatieve effecten op de natuur, daarover bestaan immers grote onzekerheden (outputlegitimiteitsprobleem)150. De verdieping was door de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties eerder
niet echt aangevallen vanuit de stilzwijgende afspraak dat de natuurorganisaties geen bezwaar zouden
maken tegen de verdieping wanneer er tegelijkertijd natuurherstel zou plaatsvinden. Toen het er naar
uit begon te zien dat het natuurherstel onvoldoende zou worden uitgevoerd werden de bezwaren tegen
de verdieping meer verwoord, onder andere door in te spreken op het Ontwerp Tracé-besluit151.
Ook de tegenstanders van ontpolderen lieten in deze ronde weer van zich horen. Zo gebruikten
enkele tegenstanders van ontpolderen het inspreekrecht om de kritiek op een derde verdieping van de
Westerschelde te uiten (output-legitimiteitsprobleem)152. En op vrijdag 7 december vond op de dijk
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van de Hedwigepolder een ―Volksvergadering‖ plaats (zie figuur 19), waarbij ongeveer 100
actievoerder lieten weten tegen het ontpolderen van de Hedwigepolder te zijn (outputlegitimiteitsprobleem)153. Bij deze actie zijn ook borden geplaatst op de dijk, als zichtbaar protest voor
de Tweede Kamerleden die op maandag 10 september de Hedwigepolder bezoeken. Op 19 november
2007 vond de tweede volksvergadering plaats georganiseerd door de actievoerders, waarbij de
boodschap naar de Tweede Kamerleden was het verdrag met Vlaanderen niet inclusief het
natuurherstel te ratificeren. Het protest kreeg ook landelijke persaandacht 154.

Figuur 19, foto van de Volksvergadering op de Hedwigepolder op 7 september 2007
(bron: de PZC 7-8-2007, foto van Wim Kooyman)

Werkbezoek Tweede Kamer commissie
Ter voorbereiding voor het besluit van de Tweede Kamer of er goedkeuring zou worden gegeven aan
de 4 Schelde verdragen vindt een werkbezoek aan Zeeland plaats, waarbij eerst verschillende
belangengroeperingen de mogelijkheid krijgen via inspraak hun mening te verkondigen.
Dit waren enkele tegenstanders van ontpolderen als natuurherstelmaatregel: actiecomité BraakmanZuid, actiecomité Red onze Polders, ZLTO, De Levende Delta en de personen de heer De Winne
(bewoner Willem Leopoldpolder bij ‘t Zwin), de heer Baecke (pachter op de Hedwigepolder) en de
heer Van Melle (burger). En enkele voorstanders van ontpolderen als natuurherstelmaatregel:
Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten (gezamenlijk), het Zeeuwse landschap en de
ZMF.
Door deze insprekers zijn enkele legitimiteitsproblemen geuit. Er was kritiek op de
onduidelijkheid die is ontstaan doordat enkel vrijwillig grond mag worden aangekocht maar
tegelijkertijd ook de rijksprojectenprocedure van kracht is (proces-legitimiteitsprobleem), door de
inspreker de heer Van Melle. Kritiek van de pachter van de Hedwigepolder op de keuze voor de
Hedwigepolder: deze polder is een unieke polderlandschap en ook natuur en de ene soort natuur om
vormen in de andere soort natuur is absurd (output-legitimeitsprobleem). Een soortgelijke redenering
hield de heer Hemminga (Zeeuwse Landschap) als reactie op het voorstel om Saeftinge gedeeltelijk af
te graven, dit zou natuurvernietiging betekenen en de ene natuur voor andere natuur vervangen
(output-legitimiteitsprobleem). Door enkele tegenstanders van ontpolderen werd verzocht het verdrag
te veranderen, hierdoor zouden immers ook de regels die het natuurherstel bepalen veranderen.
Na de inspraak van de belangengroeperingen stelden de Tweede Kamerleden enkele vragen
aan de inspreker, onder andere over het mislukte Zeeuwse Akkoord, het alternatief om Saeftinge
gedeeltelijk af te graven en de mogelijkheid dat de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties zouden gaan
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procederen tegen de derde verdieping. Na de beantwoording van deze vragen gaf de Provinciale
Statencommissie zijn visie op de Scheldeverdragen, het natuurherstel en ontpolderen. Hierin gaf de
meerderheid van de Provinciale Staten aan dat vrijwilligheid bij de grondverwerving voor
ontpoldering het uitgangspunt moet zijn, bij de Hedwigepolder is dat niet mogelijk doordat de
eigenaar nu al lange tijd heeft aangegeven niet te verkopen voor ontpolderen. Verder werd door de
Provinciale Staten aangegeven dat er binnen de provinciale Staten geen draagvlak was voor het
voorgestelde Zeeuwse akkoord. Daarom werd het verzoek gedaan het verdrag aan te passen en actief
en creatief te zoeken naar alternatieven voor gedwongen ontpolderen, hierbij werden de volgende
mogelijke alternatieven gegeven: gedeeltelijk afgraven Verdronken Land van Saeftinge, getij
terugbrengen in Grevelingenmeer en Zoommeer en nieuwe eilanden voor de kust aanleggen. Door
GroenLinks van de Provinciale Staten kwam het minderheidsstandpunt dat in het uiterste geval wel
onteigend kan worden voor ontpolderen om natuurherstel van de Westerschelde te realiseren.
Daarnaast werd de motie van de Provinciale Staten van 15 juni 2007 overhandigd waarin een vierde
verruiming van de Westerschelde als onhaalbaar en ongewenst wordt beschouwd. Hierna zijn de
Tweede Kamerleden met de Provinciale Statenleden en de belangengroeperingen met een bus naar de
Hertogin Hedwigepolder gegaan om het gebied te bekijken en verder te discussiëren 155. Tijdens dit
bezoek lag bij veel Tweede Kamerleden het standpunt al vast, namelijk tegen ontpolderen156.
Ook tijdens dit werkbezoek werden enkele concurrerende discours tegenover het dominante discours
van het ministerie en de Gedeputeerde Staten van Zeeland gezet, zoals weergegeven in tabel 10. De
belangrijkste conflicten hadden betrekking op onteigenen of niet, het probleem van natuur voor natuur
en natuurherstel elders in de Zeeuws Delta.
Tabel 10: verschillende discoursen over natuurherstel Westerschelde in ronde 4

Dominant discours
Ondersteund door:
Ministerie LNV
Gedeputeerde van Zeeland
Provinciale Statencommissielid van GroenLinks
Tweede Kamercommissieleden van GroenLinks
en SP
Zeeuwse Natuur- en Milieuorganisaties
- Grondverwerving op vrijwillige basis, slechts
in uiterst geval onteigenen

Concurrerend discours
Ondersteund door:
Meerderheid Provinciale Statencommissieleden
Meerderheid Tweede Kamercommissieleden
ZLTO
De Levende Delta
Actiecomité Red onze Polders
-

Geen onteigenen voor ontpolderen

-

-

De Hedwigepolder is ook natuur en een
belangrijk cultuurlandschap
Verbetering bestaand natuurgebied als
kwaliteitimpuls kan wel

Geen natuur voor natuur maatregelen, zoals
in het geval van natuurgebied Saeftinge

-

Natuurherstel moet plaatsvinden in het gebied
van de Westerschelde

-

Natuurherstel kan ook elders in de Zeeuws
Delta

-

Ontpolderen is ecologisch de beste maatregel
voor natuurherstel, gebaseerd op de
Vogel- en Habitatrichtlijn

-

ontpolderen hoeft niet voor Brussel,
Nederland moet de eigen keuzes maken

155
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Verzoek van Provinciale Staten voor onderzoek of natuurherstel ook buiten de Westerschelde kan
De Gedeputeerde Staten van Zeeland kiezen er voor om na het mislukken van het Zeeuws Akkoord
verder te gaan op basis van het concept Zeeuwse voorstel van 2 april voor het Middengebied en het
convenant tussen het Rijk en de provincie Zeeland. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de
300ha van het Middengebied en de 300ha van de Hedwigepolder en ‘t Zwin. De grensoverschrijdende
projecten zijn letterlijk vastgelegd in het verdrag met Vlaanderen en hiervoor werd de
verantwoordelijkheid bij de minister gelegd (al heeft de provincie wel de regierol voor de
voorbereidingen in samenwerking met het ministerie van LNV). Op deze knip tussen Middengebied
en de vastgelegde locaties is kritiek geuit, hierdoor liet de provincie mogelijkheden liggen 157 (proceslegitimiteitsprobleem). Hierdoor is het conflict over de Hedwigepolder op nationaal niveau komen te
liggen en richten de tegenstanders zich met name op de Tweede Kamer. Deze benadering werd niet
door alle Provinciale Statenleden gewaardeerd. De meerderheid van de provinciale Statenleden waren
tegen gedwongen ontpolderen en verwachtten niet dat er via vrijwillige grondverwerving tot
ontpoldering kan komen. Zeker niet voor de Hedwigepolder waar de eigenaar meerdere malen en ook
tijdens het werkbezoek van de Tweede Kamer kenbaar heeft gemaakt niet te willen verkopen.
Daarnaast speelde het concurrerende discours dat natuurherstel ook buiten de Westerschelde mogelijk
is, versterkt door de uitlatingen van Europarlementariër Corbay. De kritiek dat natuurherstel ook elders
mogelijk is (proces-legitimiteitsprobleem) werd gesteund door een meerderheid van de provinciale
Statenleden en vastgelegd in een motie, waarin wordt geconstateerd dat 158:
alternatieven niet uitsluitend rondom de Westerschelde gelegen behoeven te zijn, maar heel
Zeeland/Delta als zoekgebied kan dienen en onder meer het herstellen en versterken van de
natuurwaarden in het Land van Saeftinghe, het invoeren van beperkt getij in Grevelingen, Volkerak en
Zoommeer en nieuwe eilanden/lagunes voor de kust daarbij betrokken dienen te worden.

Daarnaast werd in deze motie de Gedeputeerde Staten ook opgedragen om op zeer korte termijn een
onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren om vast te stellen of binnen de kaders van Natura 2000
het natuurherstel ook buiten het gebied van de Westerschelde kan worden uitgevoerd. Immers het
dominante discours dat natuurherstel moet plaatsvinden in het gebied van de Westerschelde was
gebaseerd op de Europese wetgeving voor Natura 2000 gebieden. De Gedeputeerde Wiersma regeerde
hierop dat dit niet noodzakelijk is, de minister had immers al heel duidelijk laten weten dat
natuurherstel niet ergens anders kon plaatsvinden, maar zegt toe het onderzoek te laten uitvoeren159.
Dit onderzoek is uitgevoerd door professor Verschuuren en de heer Erens van de universiteit Tilburg.
Op 22 november 2007 kwamen zij met het juridische advies waarvan de conclusie was dat op basis
van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet (waarin deze Europese richtlijnen zijn
geïmplementeerd) dat herstelmaatregelen in of direct grenzend aan de Westerschelde moeten worden
getroffen160. Op dit advies is vanuit verschillende kanten teleurstellend gereageerd, bijvoorbeeld door
insprekers tijdens de commissievergadering van de Provinciale Staten op 28 november 2007 161 en ook
door enkele Provinciale Statenleden. Uiteindelijk is het advies wel door de commissieleden
geaccepteerd en is er geen extra signaal naar de Tweede Kamer gestuurd, maar werd het
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ratificatieproces van de Tweede Kamer afgewacht. Dit was een teleurstelling voor de actoren tegen
ontpolderen, zij hadden een duidelijkere stelling name van de provinciale Statenleden verwacht 162.
Met het juridisch advies van professor Verschuuren kwam er een nieuwe kadervormende regel
bij, die het dominante discours dat het natuurherstel in de Westerschelde moet plaatsvinden
ondersteunde. Echter er is ook een andere conclusie getrokken uit dit advies. Zo staat in het advies dat
de Nederlandse regering 3 manieren van natuurverbetering kent: uitbreiding van oppervlakte,
verbetering van kwaliteit en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hiermee is voor de ZLTO het
advies van de professor Verschuuren ook een ondersteuning voor het alternatief van het gedeeltelijk
verdiepen van het Verdronken Land van Saeftinge geven, namelijk natuurherstel in de vorm van
kwaliteitsverbetering163.
De mogelijkheden van de Tweede Kamer om het natuurherstel uit het Scheldeverdrag te halen
De Tweede Kamerleden hebben ruim de tijd genomen om vragen te stellen aan de betreffende minister
en staatsecretaris over de vier Scheldeverdragen voordat zij een standpunt innamen over wel of niet
goedkeuren van het verdrag voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets. Naar aanleiding van het
werkbezoek van de Tweede Kamerleden aan Zeeland was er het verzoek om het natuurherstel van de
600ha estuariene natuur uit het Scheldeverdrag te halen. Echter de Vlaamse minister-president liet
weten dat het natuurherstel uit het verdrag halen niet aan de orde was, de Scheldeverdragen waren een
evenwichtig pakket dat hij niet wenste open te breken. Ook in Vlaanderen moest natuurontwikkeling
plaatsvinden, 1100ha. Hij stond er echter wel voor open om Nederland voor het natuurherstel meer tijd
te geven, maar wel de verdragen snel te ratificeren zodat met de verdieping kan worden begonnen164.
Ook de minister van LNV liet aan de Tweede Kamer weten niet bereid te zijn de verdragen open te
breken om het natuurherstel eruit te halen165.
De Tweede Kamer vroeg in deze context om juridisch advies om te bepalen wat de Tweede
Kamer kon doen om gedwongen ontpolderen te voorkomen anders dan het verdrag niet goed te
keuren. De Tweede Kamer kreeg hiervoor het advies een voorbehoud op het verdrag uit te spreken op
het onderdeel van het verdrag waar ze het niet mee eens was 166. Met dit juridisch advies gingen de
Tweede Kamerleden het wetgevingsoverleg in voor de ratificatie van de Scheldeverdragen.
Ratificatie van de 4 Schelde verdragen door de Tweede Kamer, overleg op 3 december
Op 3 december 2007 was het wetgevingsoverleg voor de ratificatie van de 4 Scheldeverdragen dat
plaatsvond tussen de twee Kamercommissies van Verkeer en Waterstaat en LNV en de minister van
LNV en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Voorafgaand aan het overleg werden er aan de
Tweede Kamer 2 petities aangeboden met alternatieven voor ontpolderen. Het aangepaste voorstel van
de Levende Delta voor het gedeeltelijk wegzuigen van de grond onder Saeftinge,een aanpassing van
het bestaande alternatief waarbij is ingegaan op het probleem van het vervuilde grond. Voor deze optie
heeft de Levende Delta zijn hulpbronnen gebruikt voor advies van de onderzoeksinstituten Boskalis en
het Waterloopkundig Laberatorium. De andere petitie werd aangeboden door de gemeenteraad van
Hulst in samenwerking met het waterschap Zeeuws-Vlaanderen, bestaande uit het alternatief om voor
de bestaande dijken laagdynamisch slik en schorren te creëren. Voor dit overleg waren vele burgers,
boeren en politici uit Zeeland gekomen. Voor het overleg liet het actiecomité Red onze Polders
nogmaals weten dat de meerderheid van de Zeeuwen tegen ontpolderen is.
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Tijdens dit overleg kwam naar voren dat de meerderheid van de Kamerfracties voor het
ratificeren van het verdrag was, echter met een voorbehoud voor gedwongen ontpolderen als
natuurherstel, waarbij de noodzaak tot natuurherstel wel door alle partijen werd onderschreven. Hierbij
is ook benadrukt de verdragen snel te ratificeren in verband met de goede relatie met Vlaanderen.
Enkel de SP maakte kenbaar op dat moment tegen het ratificeren te zijn, onder andere vanwege de
verdieping. In dit overleg kwam de heer Koppejan met een motie waarin een voorbehoud werd
gemaakt op het verdrag voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 ―met de toevoeging dat
de grondverwerving van de op Nederlands grondgebied gelegen percelen alleen op vrijwillige basis
mag geschieden‖ en anders― elders toereikende alternatieve natuurherstelmaatregelen worden
uitgevoerd‖167. Dit voorbehoud is een juridische manier om niet het verdrag te wijzigen maar het ook
niet in de oorspronkelijke vorm te accepteren, gebaseerd op het advies van de advocaten Frediks en
Bosma. De minister zegde toe te zullen regeren op deze motie, maar tegelijkertijd ook dat een
voorbehoud met betrekking op het belangrijke onderdeel van natuurherstel zal betekenen dat er weer
met Vlaanderen moet worden onderhandeld en dat dit absoluut niet gewenst is.
Tijdens het overleg werden enkele kritiekpunten geuit die onder meer actoren in het proces leefden. Zo
komt de rol van Europa ter sprake, waarbij de kritiek is dat de Nederlandse regering zich niet mag
verschuilen achter de Europese regelgeving, ontpolderen moet niet van ‗Brussel‘ maar het is een
Nederlandse keuze op welke manier natuurherstel wordt uitgevoerd. De verantwoordelijkheid ligt bij
Nederland. Binnen de Vogel- en Habitatrichtlijn is er ruimte om als er zo‘n overduidelijk gebrek aan
draagvlak bij de Zeeuwse bevolking heerst voor de maatregel dit uit te leggen aan de Europese
Commissie naar aanleiding van de sociaal-culturele overwegingen dat ontpolderen onaanvaardbaar is
voor Zeeuwen (proces-legitimiteitsprobleem) 168. Deze benadering van ‗Brussel‘ en de Europese
regelgeving is echter door verschillende actoren, waaronder de minister van LNV, anders
geïnterpreteerd. De Europese Commissie toets namelijk wel of Nederland voldoende doet om de
Westerschelde in een goede staat van instandhouding te krijgen, waarbij tegen Nederland al een
ingebrekestelling was gestart in verband met onvoldoende compensatie voor de tweede verdieping. De
actoren die dit discours gebruikten versterkten hun argumentatie met de brief van de Europese
Commissie van 29 november 2007, waarin de Europese Commissie haar bezorgdheid uitte over de
voortgang van de natuurcompensatie en de negatieve signalen over de uitvoer van de
natuurontwikkeling zoals vastgelegd in de Ontwikkelingsschets 2010. De Europese commissie had in
2005 besloten de eerdere ingebrekestelling te seponeren mede gebaseerd op de overtuigende integrale
aanpak van Nederland en Vlaanderen voor de toekomstige ontwikkeling van het Schelde estuarium.
De Europese Commissie liet weten dat het bekend is met de grote weerstand in Zeeland tegen het
beoogde natuurherstel, maar dat de integrale aanpak van de Westerschelde een belangrijke factor
speelt in de beoordeling van de Nederlandse invulling van de verplichtingen voor de bescherming van
de natuurwaarden in de Westerschelde. Indien het noodzakelijk zal blijken kan de Europese
Commissie de inbreukprocedure weer heropenen169. Door sommige personen is de brief van de
Europese Commissie zo geïnterpreteerd dat ontpolderen wel degelijk moet van Europa, zoals
weergegeven in de PZC170.
Ook op de verdeling tussen de verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland en de
Nederlandse Staat is kritiek geuit. De regering zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen, het Rijk
is immers verantwoordelijkheid voor het realiseren van een goede instandhouding van de
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Westerschelde. Terwijl de regering voor de uitvoer een afwachtende houding heeft omdat de
uitvoerregie bij de provincie Zeeland is gelegd (proces-legitimiteitsprobleem).
Verder wordt ingegaan op de rol van grondeigenaren in het proces, door zowel te kiezen voor
vrijwillige grondverwerving, maar tegelijkertijd ook de gebieden aan te wijzen krijgen de betreffende
grondeigenaren onevenredig veel macht in het proces (proces-legitimiteitsprobleem)171.
De kritiek werd geuit dat in Den Haag of misschien zelfs in Brussel is bepaald dat er in
Zeeland moet worden ontpolderd, terwijl de bewoners van het gebied, de Zeeuwen, dit toch het beste
zelf kunnen beslissen172 (input-legitimiteitsprobleem).
Ook werd er door Tweede Kamerlid de heer Polderman (SP) een koppeling gemaakt met
andere ontwikkelingen in de Westerschelde, zo ligt er een plan bij de provincie Zeeland om het
havengebied uit te breiden met een containerterminal. Als reactie hierop uitte hij de kritiek dat de
nadruk voornamelijk op het ontpolderen van landbouwgrond ligt, terwijl er tegelijkertijd plannen zijn
voor inpolderen voor de Westerschelde containerterminal, beide maatregelen tegelijkertijd uitvoeren is
niet logisch (output-legitimiteitsprobleem). Hij kwam zelf met het alternatief om juist
industriegebieden die niet efficiënt gebruikt worden te gebruiken voor het natuurherstel 173.
Tijdens het overleg werd ook enkele male ingegaan op het gebrek van draagvlak in Zeeland voor
ontpolderen, deze maatregel zou ingaan tegen de Zeeuwse volksaard en de Zeeuwse geschiedenis
waarin juist is gevochten tegen de zee 174. Daarnaast is ingegaan op de voorgestelde alternatieven in de
petities, vooral het voorstel voor het verdronken land van Saeftinge kreeg veel steun. Waarbij ook
kritiek wordt geuit op de negatieve beoordeling van het alternatief door de commissie Maljers, dit zou
voornamelijk zijn gebaseerd op de hoge kosten vanwege de vervuilde grond terwijl er juist veel
kansen liggen (output-legitimiteitsprobleem) 175. De aangedragen alternatieven werden door de minister
van LNV doorverwezen naar de Gedeputeerde van Zeeland, daar lag immers de regierol voor de
uitvoering.
Het concurrerende discours dat het natuurherstel ook buiten de Westerschelde onder de 600ha
natuurherstel zou moeten vallen is ook door enkele Kamerleden verwoord. Hierop reageerde de
minister van LNV echter dat natuurherstel echt in het begrensde gebied rond de Schelde moet
plaatsvinden met impact op de Schelde. Ook de discoursverschillen in welke mate natuur voor natuur
mag plaatsvinden kwam in dit overleg naar voren. Hierbij is de Hedwigepolder voor enkele
Kamerleden ook natuur dat niet opgegeven mag worden. Het aspect van natuur voor natuur speelde
ook tijdens de discussie of het alternatief van Saeftinge een geschikte maatregel was.
Of de rijksprojectenprocedure met de mogelijkheid tot onteigenen wel geldig moest zijn werd
door enkele Kamerleden ter discussie gesteld. De minister maakte echter duidelijk dat de Kamer met
de rijksprojectenprocedure in 2005 had toegestemd. De rijksprojectenprocedure met de
onteigeningsmogelijkheid is van kracht, al gaat de minister wel uit van vrijwilligheid zoals ook
nadrukkelijk is aangeven door de Tweede Kamer.
Aan het eind van het overleg van 3 december bestaan er echter nog zoveel vragen bij de
Tweede Kamerleden dat besloten werd op een volgend tijdstip met het overleg verder te gaan.
Daarnaast gaf de minister aan in een brief te zullen regeren op de mogelijkheid van een voorbehoud op
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het verdrag zoals opgenomen in de voorgestelde motie van Koppejan, waar ze tijdens het overleg
negatief tegenover stond176.
Reactie op het overleg van 3 december 2007
De tegenstanders van ontpolderen, zoals het ZLTO en het actiecomité Red onze Polders waren
voorzichtig tevreden, dankzij de motie van Koppejan om een voorbehoud op het onderdeel van het
natuurherstel van het Verdrag te zetten. 177 De ZMF gaf echter aan, als reactie op de uitspraak van
minister Verburg om meer tijd te nemen om tot het natuurherstel van de Westerschelde te komen,
bezwaar te zullen maken tegen de verdieping van de Westerschelde.
De minister van LNV kwam op 6 december met een brief aan de Tweede Kamer om te
reageren op de juridische mogelijkheid van een voorbehoud op het verdrag. Hierin gaf ze aan dat dit
zeer ongewenst was, omdat dan de onderhandelingen met Vlaanderen moesten worden geopend.
Echter om aan de wensen van de Tweede Kamer tegemoet te komen had Nederland een interpretatieve
verklaring opgesteld voor het verdrag, waarmee Vlaanderen had ingestemd. Het belangrijkste punt van
de interpretatieve verklaring is dat Nederland in plaats van tot 2007 tot 2010 de tijd krijgt om de
uitvoering van de ontpoldering van de Hedwigepolder en het Zwin te realiseren, waardoor meer tijd is
voor de vrijwillige grondverwerving. Deze interpretatieve verklaring is door minister-president
Balkenende aan de minister-president Peterse van Vlaanderen in een brief gestuurd op 6 december
2007. In deze brief gaf het kabinet aan dat ze ―geen betere mogelijkheden voor het realiseren van
estuariene natuur dan ontpoldering langs de Westerschelde‖ zag178. Op deze opmerking is door veel
tegenstanders van ontpolderen met een grote teleurstelling gereageerd.
Vervolg ratificatieoverleg op 10 december 2007
Op 10 december 2007 werd het wetgevingsoverleg van de Tweede Kamercommissies LNV en
Verkeer en Waterstaat voortgezet. Tijdens het eerste overleg had de heer Koppejan (CDA) nog fel
bezwaar gemaakt tegen het gedwongen ontpolderen en een motie indiende om dit juridisch te
voorkomen. Tijdens dit overleg is hij veel meer eensgezind met de minister, hij spreekt met lof over de
interpretatieve verklaring en trekt zijn oorspronkelijke motie terug. Hij uitte wel kritiek op de
opmerking van de minister dat ontpolderen de beste maatregel is voor natuurherstel, naar zijn idee (en
met hem de meerderheid van de Tweede Kamercommissie) zijn er wel degelijk goede alternatieven.
En dat deze alternatieven nog altijd onvoldoende zijn onderzocht, zoals het gedeeltelijk verlagen van
Saeftinge. Hierom diende hij een nieuwe motie in waarin hij uitspreekt dat ―er onderzocht dient te
worden of toereikende alternatieve natuurherstelmaatregelen mogelijk zijn anders dan gedwongen
ontpoldering, waarbij vastgehouden wordt aan de doelstelling om 600 ha estuariene natuur te
realiseren‖179, hiervoor moet een onafhankelijke commissie worden ingesteld om dit te onderzoeken.
Deze motie werd door de Tweede Kamercommisieleden PvdA en CristenUnie gesteund (de
coalitiepartijen met het CDA). Hierop is de heer Koppejan persoonlijk aangevallen door zijn collega‘s,
de heer Van der Staaij (SGP) en de heer De Krom (VVD), tijdens het overleg dat hij door het stof ging
voor de druk vanuit zijn partijgenoot minister Verburg (CDA). Ook de Zeeuwse tegenstanders van
ontpolderen reageren teleurgesteld en soms zelfs met hoongelach om de draai in de opstelling van de
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heer Koppejan180. Volgens de heer Koppejan was dit echter het maximaal haalbare. De minister van
LNV mevrouw Verburg stond open voor het voorstel om nogmaals naar alternatieven te kijken al gaf
ze aan dat zij lage verwachtingen had dat er alternatieven konden worden gevonden die aan de
ecologische criteria van estuariene natuur zouden voldoen. Andere Kamerleden reageerden met kritiek
op deze motie van Koppejan. Ten eerste dat met het goedkeuren van de verdragen met de
interpretatieve verklaring en de motie van Koppejan gedwongen ontpolderen niet juridisch wordt
voorkomen, maar dat het ontpolderen van de Hedwigepolder hiermee juist is vastgelegd. En dat bij
goede alternatieven weer zou moeten worden overlegd met Vlaanderen (output-legitimiteitsprobleem).
Verder wordt door de heer Polderman (SP) opgemerkt dat met deze constructie slechts uitstel is voor
het ontpolderen en betrokkenen nog langer in onzekerheid zullen verkeren doordat het proces langer
zal duren181 (proces-legitimiteitsprobleem).
De verschuiving in de opstelling van de Tweede Kamerleden van de coalitiepartijen doet
vermoeden dat de regering via hun partijen veel druk hebben uitgeoefend op deze Kamerleden om het
verdrag wel te ratificeren. Hierbij zal de druk vanuit Vlaanderen om de verdieping snel te kunnen
uitvoeren ook een rol hebben gespeeld.
Het cruciale besluit van de Tweede Kamer
Op 18 december 2007 zijn de Scheldeverdragen gerectificeerd door de Tweede Kamer, waarbij de
fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor
het wetvoorstel stemden182. Daarnaast is de motie van de heer Koppejan van 10 december 2007
aangenomen waarin is gesteld dat een onafhankelijke commissie moet worden ingesteld om de
alternatieven voor het ontpolderen van de Hedwigepolder te onderzoeken. Deze gezamenlijke
besluiten zorgen voor een belangrijke verandering in het beleidsarrangement, er wordt meer ruimte
gegeven aan alternatieven door het instellen van een commissie echter het verdrag is door de
goedkeuring van de Tweede Kamer dichter bij uitvoering gekomen, inclusief het natuurherstel
waartegen zoveel geprotesteerd is. Dit besluit wordt daarom als cruciaal beschouwd, waarna een
nieuwe ronde van start ging.

7.2 Procesinvloed en productinvloed in ronde 4
In deze ronde hebben de lokale en regionale een minder belangrijke rol gespeeld dan in ronde 3. De
beïnvloeding was voornamelijk gericht op het ratificatieproces in de Tweede Kamer.
Veranderingen in het beleidsarrangement in ronde 4
Het ratificatieproces van de Scheldeverdragen door de Tweede Kamer speelt in deze ronde een
cruciale rol. Hierdoor zijn de Tweede Kamerleden als actor een prominente rol gaan spelen. Doordat
de Kamerleden een belangrijke actor in deze ronde waren veranderen ook de rol van andere actoren.
Zo is er door de lokale en regionale actoren vooral ingezet op de beïnvloeding van de Tweede Kamer
politici, door lobby-activiteiten en door bijvoorbeeld in te spreken tijdens het werkbezoek van de
Tweede Kamerleden. Dit is een andere rol voor met name de ZLTO, Levende Delta en de Zeeuwse
natuur- en milieuorganisaties, die na medebeslisser tijdens het Zeeuwse voorstel een minder
invloedrijke rol gaan spelen. Ook de spelregels van het proces zijn veranderd, de politieke spelregels
en de machtsverhoudingen binnen de politieke partijen van de Tweede Kamer gaan in deze ronde een
belangrijke rol spelen. Deze spelregels spelen een rol in de positieverandering van enkele Tweede
Kamerleden op 10 december 2007. De Tweede Kamer had de macht om het natuurherstel tegen te
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houden door het verdrag niet goed te keuren, maar vanwege de Nederlandse belangen die in de 4
verdragen zaten werd niet ratificeren geen serieuze optie. Hiervoor werd in eerste instantie door de
Tweede Kamer hun hulpbronnen ingezet door om juridisch advies te vragen toen bleek dat de Vlaamse
en Nederlandse regering niet bereid waren het verdrag op het punt van het natuurherstel aan te passen.
Uiteindelijk is de juridische mogelijkheid van een voorbehoud op het verdrag echter niet toegepast.
Naast de rol van de Tweede kamer speelde ook Vlaanderen weer een belangrijke rol in ronde
4, voornamelijk in de vorm van de minister-president Peeters. De machtsverhoudingen tussen
Nederland en Vlaanderen (Nederlandse en Vlaamse belangen waren in de Scheldeverdragen aan
elkaar gekoppeld) speelde daardoor een rol om tot een snelle ratificatie van de verdragen te komen.
Doordat het proces meer op nationaal niveau gaat spelen, gaan ook de nationale
natuurorganisaties, als de Vogelbescherming Nederland en natuurmonumenten meer een rol spelen in
het proces. Bijvoorbeeld in de procedure tegen de verdieping. Hierbij worden de Zeeuwse en nationale
natuur- en milieuorganisaties door de meeste actoren in het proces als een actor beschouwd.
In deze ronde speelt het discours dat er alternatieven zijn voor ontpolderen als
natuurherstelmaatregel een cruciale rol. De meerderheid van de Tweede Kamercommissieleden nemen
in deze ronde het discours over dat er alternatieven mogelijk zijn. En dit discours wordt uiteindelijk
ook vastgelegd in het cruciale besluit van de Tweede Kamer om via de motie van Koppejan een
commissie in te stellen die alternatieven moet onderzoeken. Hierbij speelde ook het outputlegitimiteitsprobleem dat de commissie Maljers sommige alternatieven onjuist heeft beoordeeld een
rol. Vanuit deze kritiek gebruiken de Levende Delta in samenwerking met de ZLTO en de gemeente
Hulst in samenwerking met het waterschap Zeeuws-Vlaanderen ook hun hulpbronnen om verder
onderzoek te doen naar het alternatief van Saeftinge en het vormen van nieuw buitendijks schor.
Gekoppeld aan het alternatieven discours is het discours geuit dat ook natuurherstel elders in de
Zeeuwse Delta kan plaatsvinden. Dit discours werd in eerste instantie overgenomen door de
Provinciale Staten van Zeeland, maar op basis van het juridische advies van professor Verschurren
wordt deze mogelijkheid toch niet gezien. Hiermee versterkt het advies de kadervormende regel dat
het natuurherstel in het gebied van de Westerschelde moet plaatsvinden, op basis van de Europese
regelgeving.
In deze ronde is het lastig een eenduidige richting van het proces te schetsen doordat er in het
proces enkele tegenstrijdigheden zijn. Ten eerste is er de duidelijke opstelling van het ministerie van
LNV en de Vlaamse regering dat het verdrag onveranderd moet blijven. Terwijl de Tweede
Kamercommissieleden een duidelijk standpunt innamen tegen (gedwongen) ontpolderen en de wens
uiten het aspect van ontpolderen uit het verdrag te halen. Deze twee tegenstrijdige standpunten komen
bij elkaar tijdens het wetgevingsoverleg van de Tweede Kamer. Hierbij lijkt het proces in eerste
instantie in een richting te gaan waarbij de Tweede Kamer het ontpolderaspect juridisch gaat
tegenhouden, maar door het cruciale besluit om met de instelling van een commissie voor onderzoek
naar alternatieven toch het verdrag in zijn geheel te ratificeren is er voor de meerderheid van de
Tweede kamer een compromis gevonden. Het proces ging hierdoor in de richting van de uitvoering
van het verdrag met Vlaanderen inclusief het natuurherstel, maar dan (indien mogelijk) met
alternatieven voor het ontpolderen van de Hedwigepolder.
Invloed op het cruciale besluit
Het besluit van de Tweede Kamer tot ratificatie van het Schelde verdrag met daarbij een motie om een
commissie aan te stellen om onderzoek te doen naar alternatieven voor de Hedwigepolder is een
politiek besluit geweest. Door dit besluit verandert het proces doordat het verdrag de legitimiteit van
de Tweede Kamer krijgt, al gebeurd dit wel met het verzoek om onderzoek naar alternatieve
natuurherstelmaatregelen. Er zijn vele actoren en aspecten die invloed hebben gehad op dit besluit van
de Tweede Kamer. Met dit onderzoek is het niet mogelijk geweest een goed zicht te krijgen van alle
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actoren en aspecten die hierbij een rol hebben gespeeld. Op basis van de analyse van het proces blijkt
dat de lokale en regionale actoren een rol hebben gespeeld in het informeren en beïnvloeden van de
Tweede Kamerleden. Echter veel Tweede Kamerleden waren ook voor de massale protesten in 2006 al
tegen ontpolderen. Daarnaast hebben naar alle waarschijnlijkheid andere actoren een grotere invloed
gehad op de Tweede Kamer om tot dit besluit te komen. Uit de veranderde opstelling van de
Kamerleden van de coalitiepartijen tussen 3 en 10 december 2007 kan worden afgeleid dat de
machtsverhoudingen tussen de regering en Tweede Kamerleden een rol heeft gespeeld. De
Kamerleden moesten rekening houden met de partijbelangen. Dit zal met name voor de heer Koppejan
van het CDA een factor van invloed zijn geweest, tegen de achtergrond dat hij in eerste instantie veel
kritiek had op de standpunten van zijn partijgenoot de minister van LNV. Daarnaast heeft ook de
opstelling van Vlaanderen dat het verdrag niet open kon worden gebroken maar dat het verdrag wel
snel geratificeerd moest worden vanwege de uitvoering van de verdieping voor de belangen van
Antwerpen een grote rol gespeeld. Ook de waarschuwing vanuit de Europese Commissie doormiddel
van een brief eind november zal een beïnvloedende rol op de Tweede Kamerleden hebben gehad.
Binnen deze verschillende krachtvelden is de meerderheid van de Tweede Kamerleden tot het cruciale
besluit gekomen.
Invloedbepaling van lokale en regionale actoren
In deze ronde hebben de lokale en regionale actoren vooral door lobbyen en beïnvloeding van politici
het proces en het cruciale besluit kunnen beïnvloeden. In deze ronde waren actievoerders tegen
ontpolderen, de ZLTO, Levende Delta en de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties actief. Daarnaast
heeft ook de gemeente Hulst in samenwerking met het waterschap Zeeuws-Vlaanderen doormiddel
van een petitie de Tweede Kamer actief proberen te beïnvloeden. Van de andere gemeenten langs de
Westerschelde en het waterschap Zeeuwse Eilanden zijn geen doelgerichte acties uit de analyse van
het proces naar voren gekomen. Van deze lokale en regionale actoren zal de invloed bepaald worden,
waarbij gekeken zal worden naar de procesinvloed en de productinvloed van twee aspecten van het
cruciale besluit, de ratificatie van het Scheldeverdrag en het besluit om een commissie in te stellen om
alternatieven voor de Hedwigepolder te zoeken. Het besluit om de Scheldeverdragen te ratificeren is
hoogstwaarschijnlijk voornamelijk beïnvloed door de druk van Vlaanderen en de Nederlandse regering
en niet door de Zeeuwse actoren, de invloed op dit besluit is daarom voor alle actoren ingeschat op
geen tot weinig.
De ZLTO heeft zich in deze ronde voornamelijk gericht op het beïnvloeden van de Provinciale Staten
en Tweede Kamerpolitici doormiddel van lobbyen. Daarnaast heeft de ZLTO samen met de Levende
Delta een petitie aan de Tweede kamer aangeboden op 3 december 2007, het alternatief voor
ontpolderen in de vorm van (gedeeltelijk) verlagen van het verdronken land van Saeftinge. Dit
alternatief was eerder door de commissie Maljers negatief beoordeeld en niet overgenomen door de
provincie Zeeland, maar is tijdens het hele proces verdedigd door de ZLTO en de Levende Delta.
De richting van het proces naar alternatieven voor ontpolderen komt overeen met het doel van de
ZLTO en de ZLTO heeft ook doelgerichte acties ondernomen om het discours te versterken dat er
alternatieven zijn voor ontpolderen. Het doel van de ZLTO was echter ook om de juridische
vastlegging van het natuurherstel te voorkomen, dit is echter niet gelukt. De alterperceptie van de
invloed van de ZLTO was hoog, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties schatte de effectiviteit van
de lobby van de ZLTO vanuit de historische banden met het CDA erg hoog in. Daarbij komt dat
volgens de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties boeren een grote invloed hebben op de nationale
politiek, met name op het CDA183. De egoperceptie van de ZLTO op de eigen invloed was veel
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bescheidener. De richting van het proces komt gedeeltelijk overeen met het doel van de ZLTO en is
ook gedeeltelijk veroorzaakt door doelgerichte acties van het ZLTO, een matige tot substantiële
invloed.
Op het cruciale besluit om het verdrag te ratificeren heeft de ZLTO geen tot weinig invloed
gehad, echter op het besluit om een onafhankelijke commissie in te stellen om alternatieven te
onderzoeken is wel substantiële invloed geweest. Dit besluit komt overeen met het doel van de ZLTO
om naar alternatieven te kijken en met name naar het eigen alternatief voor Saeftinge, daarbij komt dat
dit besluit gedeeltelijk is veroorzaakt door de doelgerichte acties van de ZLTO door tijdens inspraak
en lobby te pleiten voor alternatieven. Deze mate van invloed komt ook naar voren uit de
alterperceptie van enkele actoren in het proces op de invloed van het ZLTO184.
De Levende Delta heeft een vergelijkbare invloed gehad als de ZLTO. De Levende Delta had in deze
ronde dezelfde doelen als het ZLTO en heeft ook doormiddel van lobbyactiviteiten en het indienen van
de petitie met doelgerichte acties invloed kunnen uitoefenen. De Levende Delta had zijn financiële
hulpbronnen en contacten gebruikt om het alternatief voor Saeftinge technisch te onderbouwen in
reactie op de commentaren van de commissie Maljers op het voorgestelde plan. Daarnaast had de
Levende Delta enkele (oud-) politici leden, waardoor ook zij goede contacten hadden om te lobbyen.
Hierdoor wordt voor de Levende Delta de procesinvloed ook op matig tot substantieel bepaald, de
productinvloed op het besluit het verdrag te ratificeren op geen tot weinig en het besluit om een
commissie in te stellen om alternatieven te zoeken op substantieel.
In deze ronde hebben de actievoerders en het actiecomité Red onze Polders meerdere doelgerichte
acties ondernomen tegen ontpolderen, waaronder het organiseren van volksvergaderingen waardoor er
invloed kon worden uitgeoefend door de bekendheid van Zeeuwen tegen ontpolderen via de media en
de beeldvorming te stimuleren dat Zeeuwen zelf moeten kunnen beslissen over hun eigen gebied en
dat zij geen ontpolderen willen. Het proces in ronde 4 ging gedeeltelijk in een richting van
alternatieven voor ontpolderen dat overeenkomt met het doel van de actievoerders en dit is gedeeltelijk
veroorzaakt door hun doelgerichte acties, wat neer komt op een matige tot substantiële invloed. Deze
mate van invloed word ondersteund door de alterperceptie van de ZMF dat de Zeeuwse onderbuik veel
invloed heeft gehad op het proces. 185
Op het cruciale besluit om het verdrag te ratificeren si geen invloed geweest, dit komt niet
overeen met het doel van de actievoerders, echter op het besluit om meer onderzoek te doen naar
alternatieven is wel matige invloed geweest. Dit besluit komt overeen met het doel niet te ontpolderen,
en is beïnvloed door het algemeen protest tegen ontpolderen maar door de actievoerders is niet
doelgericht gepleit voor meer onderzoek, waardoor de invloed matig wordt ingeschat.
De gemeenteraad van Hulst en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft tegelijkertijd met de ZLTO
en de Levende Delta een petitie ingediend aan de Tweede kamer met een alternatief voor ontpolderen.
Hiermee hebben deze actoren een invloed gehad op het proces, voornamelijk op het besluit van de
Tweede kamer om een commissie in te stellen die de alternatieven moest beoordelen. Tijdens het
proces is uit deze analyse echter geen doelgerichte acties van deze actoren naar voren gekomen,
waardoor de procesinvloed als weinig invloed wordt in geschat. Op het besluit het verdrag te
ratificeren was geen tot weinig invloed, echter het besluit om onderzoek te laten doen naar
alternatieven is wel matige tot substantiële invloed geweest. Door het aanbieden van de petitie hebben
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de gemeenteraad van Hulst en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen aan de Tweede Kamer laten zien
dat er alternatieven zijn, waardoor er gedeeltelijk invloed is geweest en dit besluit komt ook
gedeeltelijk overeen met het doel van deze actoren, een matige tot substantiële invloed. De invloed
wordt lager in geschat dan die van de ZLTO en de Levende Delta doordat deze actoren meer
doelgerichte acties hebben ondernomen
De Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties hebben in deze ronde geen tot weinig invloed gehad op het
proces en het cruciale besluit. De Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties hebben wel enkele
doelgerichte acties ondernomen, zoals inspreken tijdens het bezoek van de Tweede Kamerleden aan
Zeeland, lobby-activiteiten richting de politici en hoogstwaarschijnlijk ook de Europese Commissie
informeren over de ontwikkelingen en zorgen over het natuurherstel van de Westerschelde. Echter het
doel van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties komt niet overeen met de richting van het
beleidsproces, als reactie hierop is er ook kritiek geuit op de besluiten over het natuurherstel en hieraan
gekoppeld het besluit de Westerschelde te verdiepen. Ook het besluit een commissie in te stellen die
weer onderzoek gaat doen naar alternatieven komt niet overeen met het doel van de Zeeuwse natuuren milieuorganisaties om snel tot natuurherstel te komen.
Door de gemeenten langs de Westerschelde (met uitzondering van de gemeente Hulst) en waterschap
Zeeuwse eilanden is in deze ronde geen tot weinig invloed geweest op het proces en op het cruciale
besluit. Vanuit de gemeente Terneuzen zijn wel protesten gekomen over het voorstel van de
Braakman-Noord, dit aspect heeft in deze ronde echter geen grote rol gespeeld en hiermee is dan ook
geen invloed geweest op het proces of het cruciale besluit. In uitzondering van de gemeente Hulst en
gemeente Terneuzen zijn er uit de analyse van ronde 4 geen nieuwe doelgerichte acties naar voren
gekomen van de gemeenten langs de Westerschelde en waterschap Zeeuwse eilanden, op basis hiervan
kan geconcludeerd worden dat er geen tot weinig invloed is geweest.
Tabel 11: productinvloed op het cruciale besluit het ratificatie verdrag
met instelling commissie Nijpels door de Tweede Kamer

Lokale en regionale
actoren

Procesinvloed

ZLTO

Matig tot
substantieel
Matig tot
substantieel
Matig tot
substantieel
Weinig

Weinig tot geen

Invloed op besluit om
een commissie in te
stellen voor
alternatieven voor de
Hedwigepolder
Substantieel

Weinig tot geen

Substantieel

Weinig tot geen

Matig

Weinig tot geen

Matig tot substantieel

Weinig tot geen

Weinig tot geen

Weinig tot geen

Weinig tot geen

Weinig tot geen

Weinig tot geen

de Levende Delta
Actievoerders
Gemeente Hulst en
waterschap ZeeuwsVlaanderen
Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties
Andere gemeenten en
waterschappen langs de
Westerschelde

Productinvloed
Invloed op besluit
om verdrag te
ratificeren
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7.3 Legitimiteitsproblemen in ronde 4
In de beleidsprocesbeschrijving van ronde 4 zijn verschillende legitimiteitsproblemen naar voren
gekomen, zie bijlage 5. In deze paragraaf zullen de legitimiteitsproblemen worden samengevat en kort
verklaard en zal dieper in worden gegaan op de legitimiteitsproblemen die een effect hebben gehad in
het proces.
Legitimiteitsproblemen in ronde 4
In ronde 4 waren veel actoren ontevreden en er is dan ook veel kritiek geuit op het proces en de output
van het beleidsproces. Het terugkomende output-legitimiteitsprobleem van ontpolderen speelt ook in
deze ronde een cruciale rol, voornamelijk toegespitst op het ontpolderen van de Hedwigepolder.
Waarbij voor sommige actoren de kritiek op ontpolderen specifiek richt op deze polder, voor anderen
is de kritiek meer principieel. Deze kritiek op ontpolderen is ook gekoppeld aan het inputlegitimiteitsprobleem dat Zeeuwen zeggenschap zouden moeten hebben op de maatregelen en dat de
meerderheid van de Zeeuwen tegen ontpolderen is, er is geen draagvlak. Deze kritieken op
ontpolderen kunnen verklaard worden uit de historische context en bouwen voort op de eerder geuite
kritiek in de vorige ronden. Met deze kritiek hangt de kritiek samen dat er wel alternatieven moeten
zijn voor ontpolderen. Vanuit het discours dat er wel alternatieven zijn voor ontpolderen was er door
Tweede Kamerleden kritiek op de conclusies van de commissie Maljers.
Daarnaast zijn er in deze ronde veel legitimiteitsproblemen geuit vanuit de ontevredenheid hoe
bepaalde aspecten van het proces zijn verlopen. Zo is er kritiek geuit op de keuze van de provincie
Zeeland om de verantwoordelijkheid van de Hedwigepolder bij de minister te leggen en daarvoor niet
naar alternatieven te zoeken. En kritiek op de Nederlandse regering dat het niet zijn
verantwoordelijkheid neemt, maar zijn verantwoordelijkheid verschuif naar ‗Brussel‘ en de provincie
Zeeland. De kritiek op de verwijzing naar de Europese wetgeving kwam tot uiting in een motie en
onderzoek van de Provinciale Staten, uit het juridische onderzoek bleek echter dat op basis van de
Europese wetgeving het natuurherstel wel in het Westerschelde gebied moet plaatsvinden. Deze
legitimiteitsproblemen laten zien dat door de veelheid aan actoren en niveaus van actoren er een
verscheidenheid aan interpretaties van de verantwoordelijkheden van actoren bestaat, waardoor ook
onduidelijkheid ontstaat met name over de rol van de Europese wetgeving. Ook de kennis over deze
wetgeving is hierbij een beperkende factor.
Daarnaast zijn er een aantal principiële kritieken op de keuzes die het proces hebben bepaald.
Zo is er kritiek geuit op de onduidelijkheid die is ontstaan doordat tegelijkertijd het uitgangspunt van
vrijwilligheid en de rijksprojectenprocedure geldig is. En de kritiek dat de grondeigenaren onevenredig
veel macht hebben gekregen doordat aangewezen stukken land vrijwillig moeten worden verkregen.
Deze problemen kunnen verklaard worden uit het feit dat deze keuzes ervoor hebben gezorgd dat het
proces nog complexer is geworden bovenop de veelheid aan actoren die betrokken en actief zijn. Deze
kritiek hangt samen met de lengte van het proces, veel actoren hebben behoefte aan duidelijkheid,
maar door lange procedures onder andere veroorzaakt door de protesten tegen ontpolderen is er geen
duidelijkheid welke maatregelen nu uiteindelijk zullen worden gerealiseerd. Vanuit deze redenering si
er dan ook kritiek op het instellen van een nieuwe commissie, hierdoor wordt het
besluitvormingsproces verlengd.
Ook zijn er legitimiteitsproblemen ontstaan bij de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties
doordat zij weinig invloed uit hebben kunnen oefenen op de richting van het proces en de cruciale
besluiten, waardoor hun doel het natuurherstel niet dichter bij lijkt te komen. Hieruit ontstaat ook de
kritiek op de derde verdieping. Zonder natuurherstel is verdieping niet acceptabel voor de Zeeuwse
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natuur- en milieuorganisaties. Er zijn echter meer tegenstanders van de verdieping, ook onder de
tegenstanders van ontpolderen.
Daarnaast zijn er enkele output-legitimiteitsproblemen geuit in reactie op veranderingen in het
proces. Zo uitte het Zeeuwse Landschap kritiek op het alternatief Saeftinge, toen dit alternatief door
steeds meer politici als kansrijk werd beschouwd. En de kritiek van de Tweede Kamerleden op het
besluit van de coalitiepartijen om toch het verdrag te ratificeren. Deze kritiek kan ook verklaard
worden uit het politieke spanningsveld.
Effecten van de legitimiteitsproblemen in ronde 4
Ook in deze ronde heeft het output-legitimiteitsprobleem, de kritiek op ontpolderen weer een
belangrijke rol gespeeld. Voornamelijk in het effect dat er wel alternatieven moeten zijn. Dit discours
is ook vastgelegd in het besluit van de Tweede Kamer om een commissie in te stellen die alternatieven
moet zoeken.
In deze ronde heeft het proces-legitimiteitsprobleem dat ‗Brussel‘ niet bepaald waar en hoe het
natuurherstel moet plaatsvinden effecten gehad. Deze kritiek is in overgenomen door de Provinciale
Staten, waarbij echter ook een onderzoek is ingesteld naar wat de Europese wetgeving precies
voorschrijft.
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H8 Ronde 5 (dec 2007-april 2009): de Hedwigepolder
Deze ronde begint met het besluit van de Tweede Kamer om de Scheldeverdragen te ratificeren met
als toevoeging dat er een onafhankelijke commissie moet worden ingesteld om onderzoek te doen naar
alternatieven voor de Hedwigepolder als natuurherstel. Hiervoor wordt de commissie Nijpels ingesteld
door de minister van LNV. Terwijl deze commissie begint met het onderzoek naar alternatieven
besluit de provincie Zeeland om voor de natuurherstelmaatregelen aanvullend onderzoek uit te voeren.
Op politiek vlak speelde de goedkeuring van de Eerste Kamer van het Scheldeverdrag een rol. Na veel
protesten van Eerste Kamerleden is het verdrag wel goedgekeurd, met als toezegging dat de commissie
Nijpels ook naar alternatieven buiten het Westerschelde gebied moet kijken. Hiermee uiting geven aan
het concurrerende discours dat estuariene natuurontwikkeling in een ander gebied ook als
natuurherstel onder de Vogel- en habitatrichtlijn kan gelden. In oktober 2008 overhandigde de
provincie een definitief voorstel voor het middengebied aan de minister, gebaseerd op het Zeeuwse
voorstel. In november kwam de commissie Nijpels met de conclusie dat de Hedwigepolder de beste
optie is voor natuurherstel. Op dit resultaat is met teleurstelling en verontwaardiging gereageerd door
de tegenstanders van ontpolderen, inclusief enkele Tweede Kamerleden. De minister gaf aan een
besluit te nemen naar aanleiding van het voorstel van de provincie en het rapport van de commissie
Nijpels. Dit besluit is echter meerdere malen uitgesteld. Door de ZLTO en de Levende Delta is een
reactie gegeven op het rapport van de commissie Nijpels met veel kritiekpunten, waarbij gebruikt is
gemaakt van wetenschappelijk onderzoek van Deltarus dat de conclusie van de commissie Nijpels
tegenspreekt. Onder andere naar aanleiding van deze kritieken vond er in februari 2009 nog een
hoorzitting van de Tweede Kamercommissies plaats, waarbij door de Tweede Kamerleden de
conclusie van de commissie Nijpels niet werd geaccepteerd. Op 19 april 2009 is het cruciale
kabinetsbesluit genomen dat de Hedwigepolder niet ontpolderd zal worden. In plaats daarvan zal het
alternatieve plan van het waterschap voor buitendijkse schorvorming, mogelijk met aanvulling van een
gedeeltelijke verlaging van Saeftinge, worden toegepast. Hierbij is echter door de minister nog wel de
kanttekening geplaatst dat dit voorstel moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

8.1 Het beleidsproces in ronde 5
Ronde 5 kan gekenmerkt worden door de zoektocht naar alternatieven en het niet accepteren van
ontpolderen, ook door de Eerste Kamerleden. Deze ronde begon met de uitvoer van het cruciale besluit
van de Tweede Kamer.
Oprichting commissie Nijpels
Naar aanleiding van de motie van Koppejan met daarin het verzoek een onafhankelijke commissie in
besluit de minister van LNV in februari 2008 de commissie Nijpels in te stellen. Deze commissie van
5 deskundigen krijgt de opdracht: ―om te onderzoeken of, en zo ja, welke alternatieve
natuurherstelmogelijkheden er zijn voor ontpolderring van het Nederlandse deel van de Hertogin
Hedwigepolder‖186. Hierbij krijgt de commissie de opdracht in overeenstemming met het plan van
aanpak van de Gedeputeerde Staten van Zeeland te werken. Oftewel de commissie moet binnen
dezelfde kadervormende regels naar alternatieven zoeken, gebaseerd op de Vogel- en Habitatrichtlijn
en de Ontwikkelingsschets 2010. Als startpunt krijgt de commissie Nijpels de twee alternatieven die
als petitie aan de Tweede Klamer op 3 december waren ingediend en de resultaten van de commissie
Maljers.
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Reacties op het cruciale besluit van de Tweede Kamer
Op het besluit van de Tweede Kamer om de Scheldeverdragen inclusief de projecten de
Hedwigepolder en ‗t Zwin is door de actoren tegen ontpolderen met veel teleurstelling gereageerd 187.
Ook door enkele Provinciale Statenleden is er kritiek geuit op het besluit van de Tweede Kamer om
het verdrag goed te keuren en op het besluit om de commissie Nijpels in te stellen. Zo was er de
kritiek dat de commissie Nijpels enkel de opdracht krijgt om te kijken naar alternatieven voor de
Hertogin Hedwigepolder, terwijl er naar de hele opdracht van de 600ha zou moeten worden gekeken,
inclusief ‘t Zwin project 188 (output-legitimiteitsprobleem). Voornamelijk door de Partij voor Zeeland
is er veel kritiek geuit op de besluiten, ook op het ondemocratische gehalte doordat er onder de
Zeeuwse bevolking geen draagvlak zou zijn voor ontpolderen. Op deze kritiek wordt door andere
Provinciale Statenleden gereageerd dat de besluiten wel volgens democratische procedures tot stand
zijn gekomen en dat de genomen besluiten nu eens geaccepteerd moeten worden als voldongen
feiten189 (proces-legitimiteitsprobleem). Deze kritiek wordt door meer mensen gedeeld, waaronder een
hoogleraar waterrecht die stelt dat het terugkomen op vastgestelde regels door democratische organen
als de Tweede Kamer funest zijn voor het vertrouwen in de democratie190.
Herdefiniëring positie provincie Zeeland: het spoorboekje voor het Middengebied
Naar aanleiding van het cruciale besluit van de Tweede Kamer om het Scheldeverdrag goed te keuren
en een onafhankelijke commissie in te stellen kiest Gedeputeerde Staten van Zeeland er voor zijn
positie te herzien. Per brief aan de Provinciale Staten laat de Gedeputeerde Staten weten te kiezen voor
het uitgangspunt van ―wel betrokken, niet verantwoordelijk‖ 191 ten aanzien van de commissie Nijpels.
Hiermee maakt de Gedeputeerde Staten van Zeeland duidelijk wel betrokken te zijn bij het onderzoek
van de commissie Nijpels, maar voor de Hedwigepolder en ‘t Zwin ligt de verantwoordelijkheid nu
nadrukkelijk bij de minister van LNV. Voor het Middengebied wil de Gedeputeerde Staten zijn
verantwoordelijkheid nemen door het ontwikkelen van een maatregelpakket gebaseerd het Zeeuwse
voorstel. Hierbij maakt de Gedeputeerde Staten duidelijk dat de bestaande plannen voor het
Middengebied niet onder het onderzoek van de commissie Maljers zal vallen, maar dat het twee
afzonderlijke processen zijn. Al zal er wel ondersteuning en afstemming met de commissie Nijpels
plaatsvinden wanneer dat nodig is. Daarnaast is door de Gedeputeerde Staten nogmaals de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de provincie en het Rijk ten opzichte van betrokken actoren
aangegeven. Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de afstemming met Vlaanderen, de
provincie Zeeland voor de afstemming met betrokken maatschappelijke organisaties 192.
Daarnaast gaat de Gedeputeerde Staten van Zeeland in op de Langetermijnvisie voor het
Westerschelde gebied. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat de 3000ha estuariene natuurontwikkeling
voor 2030 waarna door enkele personen in het proces geen enkele bestuurlijke betekenis heeft voor de
Gedeputeerde Staten van Zeeland. Deze 3000ha is voortgekomen uit ecologische onderzoeken maar
niet overgenomen in overheidsbesluiten, de 600ha wel en dat is dan ook het enige
natuurontwikkelingdoel voor de provincie Zeeland. Verdere lange termijn ontwikkelingen voor de
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Westerschelde worden verwezen naar de Deltaraad die al bezig is met een langetermijnvisie voor de
hele delta.193
Concreet is door de Gedeputeerde Staten van Zeeland op 15 januari 2008 een nieuw
kadervormende regel voorgesteld in de vorm van een vernieuwd plan van aanpak voor het
maatregelpakket van het Middengebied in de vorm van het Spoorboekje Middengebied 194. De opzet
van dit spoorboekje was dat de provincie verder ging met de volgende projecten (zie bijlage 4):
 Waterdunen, een bestaand gebiedsontwikkelingsproject, waarvan estuariene natuurontwikkeling
doormiddel van gecontroleerd getij een onderdeel is.
 Perkpolder, een bestaand gebiedsontwikkelingsproject, waarvoor na een financiële overeenkomst
met Rijkswaterstaat 35ha van de estuariene natuurontwikkeling onderdeel is van het natuurpakket
Westerschelde.
 Braakman-Noord, plan om doorlaatmiddel een gedempt getij te creëren waardoor estuariene
natuur zich kan ontwikkelen.
 Buitendijkse maatregelen, plan om via verschillende maatregelen in de Westerschelde meer
laagdynamische gebieden te creëren. Hiervoor worden de volgende mogelijkheden onderzocht:
strekdammen om laagdynamische omstandigheden te creëren, zandstorting in nevengeulen om
laagdynamische gebieden te creëren, opwaarderen van de kwaliteit in Saeftinge door het verdiepen
van de hoofdgeulen en/of geul verbinden met het Sieperdaschor.
Voor deze projecten is om tot uitvoer te komen nog onderzoek nodig en/of bestuurlijke
voorbereidingen. Voor dit maatregelpakket is de provincie Zeeland verantwoordelijk, binnen goed
overleg met het ministerie van LNV. Zie figuur 19 voor de organisatieopbouw:

Figuur 19, organisatieopbouw voor de aanpak van het maatregelpakket voor de ontwikkeling van 300ha estuariene
natuur in het Middengebied. Hierbij staat de afkorting GS voor Gedeputeerde Staten, PS voor Provinciale Staten, NPW
voor Natuurpakket Westerschelde, RWS voor Rijkswaterstaat en HID voor Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat
(Provincie Zeeland, 2008)
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Zoals in het overzicht van de organisatieopbouw is te zien zijn veel personen bij de ontwikkeling van
een maatregelenpakket voor het middengebied betrokken. Zo is er per deelproject een bestuurlijke
stuurgroep. De stuurgroepen van Waterdunen en Perkpolder bestonden al doordat dit al reeds
bestaande projecten waren. Voor de buitendijkse maatregelen is vooral Rijkswaterstaat als eigenaar
voor het gebied de cruciale actor. Voor het onderzoeken en voorbereiden van de plannen voor
Braakman-Noord is een nieuwe stuurgroep opgezet. Daarnaast is om de ecologische geschiktheid van
de maatregelen te toetsen een werkgroep ecologie opgericht. Deze werkgroep bestond uit enkele
ecologen, waaronder de heer Hemminga, directeur van het Zeeuwse landschap195. En vanwege alle
juridische kaders waaraan de natuurontwikkelingsprojecten moeten voldoen is een werkgroep
juridisch kader opgericht.
Met dit spoorboekje komt er een nieuw kadervormende regel in het proces. De provincie kiest ervoor
om een iets bredere interpretatie te geven op de oorspronkelijke opdracht zoals die was vastgelegd in
het convenant tussen het Rijk en de provincie. In plaats van ontpolderen als de enige mogelijkheid om
natuur te herstellen door meer ruimte te geven aan de rivier is er een bredere interpretatie gemaakt.
Deze interpretatie is voornamelijk gebaseerd op de Vogel- en Habitatrichtlijn waarbij specifiek is
gekeken naar de gewenste estuariene habitats en soorten en mindere mate naar meer ruimte geven aan
het systeem196. Deze aanpak is een uitwerking van het discours dat er andere mogelijkheden zijn voor
natuurherstel dan ontpolderen, op dat moment het dominante discours in (politiek) Zeeland. Deze
aanpak betekende een aanpassing van het programma van eisen zoals opgesteld in het convenant
tussen het Rijk en de provincie. Daarnaast koos de Gedeputeerde Staten van Zeeland ervoor om als
uitgangspunt te nemen dat de projecten zo veel mogelijk via reguliere processen in plaats van de
rijksprojectenprocedure moeten worden uitgevoerd197. Op die manier heeft de provincie en de lagere
overheden meer zeggenschap over de procedures. Dit is ook een van de opdrachten aan de juridische
werkgroep om te bepalen voor ieder deelproject of de rijksprojectenprocedure noodzakelijk is, naast
de noodzaak van een MER en of het gebied een Natura 2000 status zal krijgen indien het gebied dit
nog niet heeft.
Reactie van de Provinciale Staten
In de Provinciale Staten is niet iedereen even enthousiast over het spoorboekje voor het middengebied.
De eerste versie is in eerste instantie niet goedgekeurd vanwege enige onduidelijkheid over de
vergoeding voor boeren voor de integrale projecten waarbij slechts een gedeelte van het land wordt
gebruikt voor estuariene natuurontwikkeling198. Ook de mogelijkheid van onteigenen vanwege de
rijksprojectenprocedure van de minister blijft een gevoelig punt voor de Provinciale Statenleden. Er
worden enkele vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheden voor het project Braakman-Noord, maar
men besluit het onderzoek af te wachten199. Naar aanleiding van de reactie van de Provinciale Staten is
het spoorboekje voor het middengebied op het punt van de grondverwerving iets aangepast, waarna
het vernieuwde plan van aanpak van de provincie voor de uitvoering van zijn regierol voor het
natuurherstel door de Provinciale Staten is goedgekeurd200.
Daarnaast speelde in de Provinciale Staten nog een hele andere discussie, namelijk over de
financiële steun aan de lokale en regionale actoren in het proces rond het natuurherstel. Zo was er
kritiek op de subsidie van de provincie aan het ZMF, een structurele bijdrage aan een organisatie die
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protesteerde tegen het beleid van de provincie vonden niet alle Provinciale Statenleden gepast.
Daarnaast bestond er discussie over de eenmalige subsidie aan de Stichting de Levende Delta, voor de
bijdrage van alternatieven in de context van het Zeeuwse voorstel. Uiteindelijk werd de subsidie aan
de Levende Delta in het kader van de subsidie aan het ZMF om een ondersteuning aan
maatschappelijke organisaties te geven geplaatst201.
Voortzetting procedure verdieping Westerschelde
Met inachtneming van de inspraak op het ontwerp Tracé-besluit is op 17 juli 2008 het Tracé-besluit
voor de Verruiming van de Westerschelde gepubliceerd. Om dit besluit uit te voeren zijn
vergunningen nodig, hiervoor is op 12 december 2008 het ontwerp uitvoeringsbesluiten gepubliceerd,
waarop inspraak mogelijk was. In de beantwoording op de inspraak is door het ministerie nogmaals
duidelijk gemaakt dat er voor de verdieping geen natuurcompensatie nodig is en dat het proces losstaat
van het natuurherstel in de Westerschelde die op basis van de instandhoudingsdoelstellingen moet
plaatsvinden. Hiermee werd het dominante discours van het ministerie onderstreept dat er geen
koppeling is tussen het natuurherstel en de verdieping202. Op deze ontkoppeling is door
Vogelbescherming Nederland en de werkgroep Schelde Estuarium geprotesteerd. Volgens de natuuren milieuorganisaties staan de verdieping en het natuurherstel van de 600ha niet los van elkaar.
Daarnaast is er kritiek geuit op de opstelling van de Nederlandse overheid dat de verdieping geen
negatieve consequenties zou hebben voor de natuur. Vanwege de grote onzekerheden die in de
onderbouwende onderzoeken van de MER naar voren zijn gekomen en de onbekende effecten van het
slimme storten is het volgens de natuur- en milieuorganisaties niet overtuigend aangetoond dat er geen
negatieve effecten zullen zijn. De Vogelbescherming Nederland uit dan ook de kritiek dat er voor de
derde verdieping compenserende (natuur)maatregelen moeten worden genomen (outputlegitimiteitsprobleem)203.
De natuur- en milieuorganisaties zijn overigens niet de enige die bezwaar indienen tegen de
derde verdieping, zo dient ook actievoerder de heer Van Melle een bezwaar in tegen het besluit204.
Protesten tegen ontpolderen
In deze ronde hielden de actievoerders en het actiecomité Red onze Polders met petities, brieven en
protestborden de weerstand tegen ontpolderen levend. Er is in deze periode samengewerkt met de
mosselvissers in de campagne ―stop de groene leugen‖, zie figuur 20. In deze periode ontstond er
namelijk een conflict tussen de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties (onder andere
Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging) en de mosselvissers, die in de Waddenzee
jonge mossels vissen om die in de Oosterschelde en Westerschelde tot volwassen mossels laten
uitgroeien. Doordat een rechtszaak tegen de visvergunning werd gewonnen, mocht er niet meer gevist
worden. Hierop kwamen de vissers in protest tegen ‗de groene leugen‘. Dit protest richtte zich in
Zeeland op de Zeeuwse natuurorganisatie ZMF, al had de ZMF niet de rechtszaak aangespannen. Dit
zorgde voor een gespannen sfeer in Zeeland tussen de actievoerders van zowel de mosselvissers als de
tegenstanders van ontpolderen en de Zeeuwse natuurorganisaties. Tijdens de volksvergadering van 4
juli 2008 werd er door het actiecomité Red onze Polders en de mosselvissers gezamenlijk aandacht
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gevraagd voor hun kritiek. Op deze bijeenkomst kwamen ook politici en bestuurders vanuit Zeeland
en de Tweede Kamer om hun kritiek op ontpolderen te uiten205.
Het probleem van de mosselvissers kreeg een oplossing met het convenant voor duurzame visserij in
oktober 2008 tussen de natuurorganisaties de Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en
Natuurmonumenten, de mosselsector en de minister van LNV206. Echter de leus ―Stop de groene
leugen‖ bleef gebruikt worden door de actievoerders tegen ontpolderen. Waarmee het wantrouwen in
de natuur- en milieuorganisaties concreet verwoord werd.

Figuur 20, spandoek ‗Stop de groene leugen!‘ van actievoerders‘ bij treinstation Yerseke

Naast de protesten in Zeeland zijn ook de protesten in Nederland tegen natuurontwikkelingsprojecten
gebundeld in de organisatie Comité Nieuwe Natuur? Nee!. Hierin hebben enkele protestgroepen zich
verenigd, waaronder actiecomité Red onze Polders en Stichting de Levende Delta 207. Ook op het
niveau van de Tweede Kamer speelde de kritiek op de natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. Zo
laat Kamerlid de heer Koppejan (CDA) weten tegen de omzetting te zijn van landbouwgrond in
nieuwe natuur. Natuurbehoud zou prima te combineren kunnen zijn met het behoud van de
landbouwfunctie208.
Ook in Vlaanderen is er geprotesteerd, voornamelijk door de Boerenbond tegen de
ontpolderingsplannen bij ‗t Zwin209. Tegelijkertijd gingen de voorbereidingen voor het ontpolderen
van de Prosperpolder (Vlaamse deel van het natuurherstel project van de Hedwige-Prosperpolder) in
volle gang verder. Ondanks protesten zijn de weigerende eigenaren onteigend en is met de uitvoering
van de voorbereidingen van ontpolderen begonnen210.
Besprekingen in de Eerste Kamercommissie
Na de goedkeuring door de Tweede Kamer was de Eerste Kamer aan de beurt voor de ratificatie van
de Scheldeverdragen, pas hierna waren de verdragen van kracht. De actievoerders, de Levende Delta
en de ZLTO richtte zich dan ook na het besluit van de Tweede Kamer op de Eerste Kamerleden om de
ontpolderingsplannen tegen te houden. Ook door enkele Provinciale Statenleden werd de kritiek op het
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ontpolderen aan de Eerste Kamerleden overgebracht 211. En de Eerste Kamerleden stonden open voor
deze kritiek. Vooral het Eerste Kamerlid de heer Slager (SP) ging zich actief inzetten tegen het
ontpolderen in Zeeland, maar ook de andere partijen (op GroenLinks na) in de Eerste Kamer spraken
zich uit tegen ontpolderen.
De procedure van de Eerste Kamer begon met een vragenronde aan de ministers van LNV en
Verkeer en Waterstaat. Hierbij werden door de Eerste Kamerleden kritiekpunten geuit, vergelijkbaar
met die van de Tweede Kamerleden. Een belangrijk kritiekpunt was gericht op Vlaanderen. Nadat de
Tweede Kamer de verdragen had goedgekeurd is op 20 december 2007 in Vlaanderen begonnen met
het Vlaamse gedeelte van de verdieping. Dit is door de Eerste Kamerleden als weinig respectvol
ervaren, immers pas na de goedkeuring van de Eerste Kamer zijn de Scheldeverdragen officieel
geratificeerd (proces-legitimiteitsprobleem). Daarnaast speelde ook in de Eerste Kamer het gebrek aan
draagvlak in Zeeland voor de maatregelen een belangrijke rol. Ook het probleem dat vrijwillige
grondverwerving van de Hedwigepolder niet mogelijk is doordat de Vlaamse grondeigenaar van de
Hedwigepolder niet bereid is vrijwillig te verkopen, is door enkele Eerste Kamerleden naar voren
gebracht212. Hierop is door de ministers gereageerd dat de commissie Nijpels druk bezig is met het
alternatieven onderzoek en dat dit probleem zich pas voordoet als er eind 2009 nog geen sprake is van
vrijwillige grondverkoop213. In de vragen van de Eerste Kamerleden is door de SP en PvdA-fractie ook
weer ingegaan op de noodzaak tot natuurherstel, hierbij het concurrerende discours verwoorden dat het
natuurherstel minder urgent is dan het ministerie van LNV het doet voorkomen. De reactie van de
ministers is echter dat als je naar het gehele gebied kijkt en de dynamiek van het systeem en niet enkel
naar de toename van enkele vogelsoorten er wel degelijk sprake is van een achteruitgang van de
estuariene natuur met een noodzaak tot herstel, waarna het discours dat de 600ha natuurherstel
noodzakelijk is dominant bleef in het proces214.
De bespreking van de Scheldeverdragen in de Eerste Kamer op 1 juli
Na de besprekingen van de Scheldeverdragen in de commissievergadering stond de bespreking en
besluitvorming over de Scheldeverdragen door de Eerste Kamer op 17 juni gepland. Op initiatief van
de SP- en VVD-fractie weigerde de Eerste Kamer echter het verdrag te bespreken omdat de minister
van LNV, mevrouw Verburg, niet tegemoet kwam aan het verzoek van de Eerste Kamer om de
zoekopdracht van de commissie Nijpels te verbreden naar een groter gebied. Hiermee ondersteunde de
Eerste Kamer het concurrerende discours dat er ook buiten de Westerschelde naar alternatieven moest
worden gezocht215. Dit besluit zorgde voor veel onrust bij de minister van LNV en bij de Vlaamse
minister-president Peeters. Vanuit Vlaanderen is er veel druk op Nederland gelegd om snel met de
verdieping te beginnen. Doordat de Eerste Kamer aangaf met de bespreking tot na het rapport van de
commissie Nijpels te wachten, dreigde de verdieping van de Westerschelde nog meer vertraging op te
lopen216. Uiteindelijk besloot de minister van LNV de zoekopdracht van de commissie Nijpels te
verbreden, waarop de Eerste Kamer op 1 juli 2008, voor het zomerreces, de Scheldeverdragen
besprak217.
Tijdens de bespreking van de Scheldeverdragen op 1 juli door de Eerste Kamer kwamen weer
enkele probleempunten naar voren. Voornamelijk het ontpolderen van de Hedwigepolder is het
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grootste struikelblok in de discussie. Daarnaast is er door de Eerste Kamerleden ook veel kritiek geuit
op Vlaanderen. Met name dat Vlaanderen al met de uitvoering is begonnen, waaronder het onteigenen
van het Vlaamse gedeelte van de Hedwigepolder (proces-legitimiteitsprobleem). Hierbij waren de
opmerkingen van de Vlaamse minister-president Peeters, in het televisieprogramma Buitenhof, dat
Nederland treuzelde met de besluitvorming van de Scheldeverdragen vanwege de concurrentiepositie
van de haven van Rotterdam bij veel Eerste Kamerleden niet goed gevallen. Het vertrouwen in de
gedragspartner Vlaanderen werd dan ook door enkele Eerste Kamerleden ter discussie gesteld. Hierbij
was de verdieping van de Westerschelde voor de meeste Kamerleden ongewenst, maar als goede buur
stonden ze hier wel voor open. Echter de optie van een vierde verdieping moest volgens een
meerderheid van de Eerste Kamerleden voorkomen worden.
In de discussie speelde de alternatieven voor de Hedwigepolder en de mogelijkheden voor de
commissie Nijpels een belangrijke rol. De minister van LNV gaf aan de commissie ‗carte blanche‘ te
geven om naar alle alternatieven te kijken. Enkele Eerste Kamerleden zagen ook op Vlaams gebied of
buiten de Westerschelde (zoals bij Haringvliet) mogelijkheden voor natuurherstel. Voor de minister
bleef echter het criteria dat de alternatieven moesten vallen binnen de regels van de Vogel- en
Habitatrichtlijn. Hierbij gaf de minister nogmaals aan dat Nederland door de Europese Commissie in
gebreke was gesteld, die in 2005 was teruggetrokken op basis van het natuurherstelplannen zoals
vastgelegd in het verdrag. Voor de minister lag de opdracht nu bij de commissie Nijpels om te bepalen
of en welke alternatieven passend zijn binnen de Vogel- en Habitatrichtlijn. Pas daarna zou de minister
verder in gesprek gaan met Vlaanderen218.
Naast alle kritiek op ontpolderen en het gebrek aan draagvlak voor ontpolderen in Zeeland en
de Eerste en Tweede Kamer kwam er vanuit GroenLinks ook de kritiek op het uitblijven van de
natuurherstelplannen. Doordat de nadruk was komen te liggen op het niet accepteren van gedwongen
ontpolderen, waren de natuurherstelmaatregelenen wel heel erg afhankelijk geworden van de
grondeigenaren (proces-legitimiteitsproblemen)219. Tevens is er kritiek geuit op de onduidelijkheid
over de koppeling tussen de verdieping van de Westerschelde en het natuurherstel, juridisch is er geen
koppeling, maar in de praktijk zijn ze wel aan elkaar verbonden (proces-legitimiteitsprobleem)220. Ook
is er kritiek geuit op de gebrekkige communicatie met belanghebbenden, de grondeigenaren hadden
eerder in het proces betrokken moeten worden (proces-legitimiteitsprobleem)221. De minister
reageerde hierop dat er veel mogelijkheden zijn geweest voor belanghebbenden in het proces, door
onderhandelingen met maatschappelijke partijen en lokale overheden en een brede
informatievoorziening.
De weerstand tegen ontpolderen overheerst het debat van de Eerste Kamer en een grote groep
Kamerleden sprak de voorkeur uit om het onderzoek van de commissie Nijpels af te wachten voor een
besluit over de Scheldeverdragen te nemen. De regering kreeg echter nog een week de tijd de
Kamerleden te overtuigen.
De bespreking van de Scheldeverdragen in de Eerste Kamer op 8 juli
Na de bespreking met de Eerste Kamer op 1 juli legde de minister van LNV de mogelijkheden van de
commissie Nijpels voor mogelijke alternatieven nogmaals vast. Vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn
vind natuurherstel meestal plaats in het desbetreffende gebied, ‗maar als er goede ecologische
argumenten zijn om de nodige maatregelen elders te treffen, dan biedt de Europese regelgeving
daarvoor de ruimte‘222. Hiermee kwam de minister tegemoet aan het concurrerende discours geuit door
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Eerste Kamerleden en tegenstanders van ontpolderen dat het natuurherstel ook buiten de
Westerschelde kon plaatsvinden.
Op 8 juli vervolgde de Eerste Kamer de besprekingen over de Scheldeverdragen. Hierbij
kwamen nogmaals dezelfde bezwaren van de Eerste Kamerleden aan bod. Op het punt van het
vertrouwen in de positie van Vlaanderen kwam de minister van LNV, mevrouw Verburg, met de
mededeling dat ze de minister-president Peeters aan de telefoon had gehad en dat hij had toegezegd
dat Nederland op een positieve medewerking vanuit Vlaanderen ten opzichte van de alternatieven van
de commissie Nijpels kon rekenen. Hierna deed de minister een dringend verzoek aan de Eerste
Kamer om de Scheldeverdragen goed te keuren. Deze toezegging was echter niet voor alle Eerste
Kamerleden overtuigend, waarop de heer Hofstra (VVD) een motie indiende om pas na de
bevindingen van de commissie Nijpels over de Scheldeverdragen te stemmen, gesteund door de
fracties van de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie, een samenwerking van enkele regionale partijen),
de Partij voor de Dieren, de SGP, SP en de VVD. Deze fracties vormden echter niet de meerderheid in
de Eerste Kamer. De coalitiepartijen het CDA, de ChristenUnie en de PvdA steunden wel het voorstel
van de ministers om de verdragen goed te keuren, waarna op 8 juli 2008 de Scheldeverdragen door een
meerderheid van de Eerste Kamer zijn goedgekeurd.
Reactie actoren op het besluit van de Eerste Kamer
Op dit besluit van de Eerste Kamer is door de tegenstanders van ontpolderen met teleurstelling
gereageerd. Al zagen zij zich wel gesteund door de toezegging van de Eerste Kamer om op het
onderwerp terug te komen indien de commissie Nijpels niet met goede alternatieven zou komen. Door
de Vogelbeschreming Nederland werd juist positief gereageerd en uitte de verwachting dat de
Hedwigepolder na alle onderzoeken uiteindelijk ontpolderd zou worden. Ook door de Vlaamse
minister-president Peeters werd er positief gereageerd, nu kon er eindelijk vaart worden gemaakt met
de verdieping van de Westerschelde223.
Voorstel van de provincie Zeeland voor het Middengebied
Na uitgebreide onderzoeken en gesprekken met de betrokken actoren is de provincie Zeeland op 14
oktober 2008 met een voorstel voor het Middengebied aan de Minister van LNV gekomen. Dit
voorstel bestond uit de volgende maatregelen, zie figuur 21:
 Perkpolder (35 ha)
 Waterdunen (afhankelijk van variant 111-173 ha, ecologisch gewogen 22-52ha)
 Oeverzoneprojecten bij Bath, Baalhoek en Knuitershoek (58, 61 en 22ha, ecologisch gewogen 40,
43 en 14 ha), slik en schor vorming door aanpassing van bestaande strekdammen en aanleg van
nieuwe strekdammen
 Buitendijkse projecten bij Ossenisse en Hoofdplaatpolder (54 en 115ha, ecologisch gewogen 38 en
81 ha), op voorwaarde dat uit nader onderzoek blijkt dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het
vaarwegverkeer.
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Figuur 21, voorstel van de Provincie Zeeland voor het middengebied. Met bij de groene sterren de projecten Waterdunen en
Perkpolder en bij de gele sterren de buitendijkse projecten Hoofdplaatpolder, Knuitershoek, Ossenisse, Baalhoek en Bath.
Aangegeven op de overzichtskaart van ProSes (2005a)

Deze projecten zijn beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
 De ecologische opbrengst
 De kosten
 De realiseerbaarheid (noodzaak tot nader onderzoek en onzekerheden)
 Draagvlak bij betrokken (geconsulteerde) partijen
In eerste instantie was ook het project Braakman-Noord onderdeel van het voorstel, maar dit project is
uiteindelijk niet meegenomen. De doorslaggevende rede hiervoor was de weerstand tegen dit project,
van met name het chemisch bedrijf DOW (dat in Zeeuws-Vlaanderen een belangrijke economische
functie heeft). Daarnaast speelde ook het probleem van hoge kosten en het verdwijnen van het zojuist
ontwikkeld zoete natuur224.
Over deze projecten zijn er afzonderlijke gespreken geweest met de betrokken maatschappelijke
organisaties en lokale overheden, om te peilen hoe groot het draagvlak was voor de voorgestelde
maatregelen. Deze actoren konden kennis nemen van het voorstel en de onderliggende rapporten en
hierop commentaar leveren, waarbij de actoren de rol hadden van consultator. Voor de provincie
waren deze gespreken de input of er voldoende draagvlak bestond voor het voorstel.
Over het gehele voorstel is er een bespreking geweest met de natuurorganisaties (ZMF,
natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zeeuwse Landschap). Hieruit kwam naar voren dat de
natuurorganisaties op zich konden leven met het voorstel, maar dat het wel aan de magere kant is en
een project als Braakman-Noord onlosmakelijk deel moest uitmaken van het gehele pakket. Zonder
het project Braakman-Noord is het pakket voor de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties niet
substantieel genoeg. Daarnaast werden de effecten van buitendijks natuurherstel door de
natuurorganisaties lager ingeschat, volgens de ZMF zou met dit pakket slechts 150-200ha van de
benodigde 300ha voor het Middengebied worden gerealiseerd. Ook bij het Zeeuwse Landschap
bestaan veel twijfels over het uiteindelijke pakket, bijvoorbeeld door de onzekerheid welke variant van
Waterdunen zal worden uitgevoerd (output-legitimiteitsprobleem)225.
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Tijdens het gesprek met de ZLTO en de Levende Delta over de voorstellen kwam naar voren
dat men tevreden was dat er ook buitendijkse maatregelen waren opgenomen, al was de ZLTO en de
Levende Delta het er niet mee eens dat deze projecten voor een lagere hoeveelheid hectaren meetellen.
Op de projecten Perkpolder en Waterdunen werd meer kritiek geuit, vanuit het standpunt dat er niet
mag worden onteigend voor ontpoldering (output-legitimiteitsprobleem)226. En deze mogelijkheid
werd heel realistisch doordat de Provinciale Staten van Zeeland had besloten om een inpassingsplan te
maken voor Waterdunen. Dit is een soort rijksprojectenprocedure maar dan op provinciaal niveau met
uiteindelijk ook de mogelijkheid tot onteigenen (deze procedure is pas sinds 2008 mogelijk). Bij dit
project zijn meerdere belangen verweven, waaronder economische, waardoor de provincie in dit geval
heeft besloten dat dit project door moet gaan ondanks het aspect van ontpolderen. Echter bij de
betreffende gemeenten, het bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen , de plaatselijke ZLTO en
actievoerders tegen ontpolderen en enkele grondeigenaren is de weerstand tegen het project hoog
(output-legitimiteitsprobleem). Voor de uitvoer heeft de provincie daarom besloten de mogelijkheid
van onteigenen te kunnen toepassen227. Op dit besluit is door de actievoerders tegen ontpolderen en
voornamelijk de Provinciale Statenleden van de Partij voor Zeeland veel kritiek geuit 228.
Voor de buitendijkse projecten is Rijkswaterstaat een cruciale actor (als verantwoordelijke
voor de Westerschelde) en is dan ook zeer betrokken bij de planvorming. Hierbij staat Rijkswaterstaat
voorzichtig positief tegenover de plannen, echter niet iedereen bij Rijkswaterstaat is overtuigd van de
positieve ecologische effecten, de belangrijkste kanttekening van Rijkswaterstaat is echter dat er geen
ongunstige situatie mag ontstaan voor het vaarwegbeheer 229.
Specifiek voor het project Braakman-Noord is er door de provincie zeeland overleg gepleegd
met het chemische bedrijf DOW, het waterschap Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Terneuzen. In
dit overleg is naar voren gekomen dat DOW veel problemen had met het project Braakman-Noord,
voornamelijk vanwege de beperkingen van de mogelijke uitbreidingsmogelijkheden van DOW in de
toekomst. Voor de gemeente Terneuzen was maatschappelijk draagvlak en draagvlak bij DOW voor
het project essentieel. En het waterschap Zeeuws-Vlaanderen was van mening dat meer onderzoek
noodzakelijk was, voornamelijk vanwege de mogelijke verzilting problematiek voor de omgeving 230.
Ook de Provinciale Statenleden in de vorm van de commissie Ruimte, Ecologie en Water is
geconsulteerd en geïnformeerd door de Gedeputeerde Staten van Zeeland over de plannen. In dit
overleg kwamen een aantal kritiekpunten van de Provinciale Statenleden naar voren. Enkele
Provinciale Statenleden uitte de kritiek dat de kwaliteitsimpuls in het verdronken land van Saeftinge
niet was meegenomen231. Als reactie hierop verwees de Gedeputeerde echter naar de commissie
Nijpels, die het plan van de levende Delta als alternatief beoordeelde. Voor de meerderheid van de
Provinciale Statenleden werden de plannen van de provincie ook in de context van de mogelijke
alternatieven waarmee de commissie Nijpels kon komen geplaatst. Verder was er door Provinciale
Statenleden kritiek op de wegingsfactor van de buitendijkse projecten. Een meerderheid van de
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Provinciale Statenleden sprak zich negatief uit over het project Braakman-Noord (outputlegitimiteitsprobleem)232.
Voor de provincie Zeeland was het actiecomité Red onze Polders geen gesprekspartner, hun standpunt
zou door de ZLTO en de Levende Delta voldoende vertegenwoordigd moeten zijn. Het actiecomité
kon via de inspraakmogelijkheid van de Provinciale Statencommissievergadering wel kritiek op de
plannen uiten. Ten eerste was er kritiek dat er nog altijd ontpolderingsmaatregelen in het voorstel
stonden. Verder zouden de maatregelen na een aantal jaren geëvalueerd worden waardoor als er
onvoldoende natuurherstel uit de monitoring naar voren kwam, de mogelijkheid van ontpolderen weer
ter discussie zou staan. De actievoerders wenste absolute zekerheid over geen ontpolderen, ook
vanwege de praktijk dat door het grondwervingsbeleid van de provincie de landprijzen voor de boeren
werden opgedreven233.
Op basis van alle reacties van de geconsulteerde actoren en de onderzoeksrapporten hebben de
Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten het project Braakman-Noord uit het uiteindelijke voorstel
aan de minister te laten. Met het voorstel van de provincie voor het middengebied is de
voorbereidende taak van de provincie afgerond en is het aan de minister om het voorstel als
eindverantwoordelijke goed te keuren. Dit besluit werd uitgesteld om naar aanleiding van het rapport
van de commissie Nijpels voor het gehele project van de 600ha natuurherstel een besluit te vormen.
Eindrapport commissie Nijpels
Op 21 oktober 2008 presenteerde de commissie Nijpels zijn eindrapport met de hoofdconclusie dat het
ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder de best denkbare maatregel is. Deze conclusie is
gebaseerd op de beoordeling van alle ingediende alternatieven (78 alternatieven ingediend door 50
personen en instanties), waarbij de beoordeling van de Hertogin Hedwigepolder volgens de commissie
Nijpels als beste naar voren kwam. Vanuit de redenering dat de ontpoldering van de Hertogin
Hedwigepolder het meest bijdraagt aan de estuariene natuur, het snel te realiseren is, het de
Nederlandse overheid niets kost (doordat in het verdrag met Vlaanderen is afgesproken dat zij de
kosten zullen betalen), dat voor deze maatregel het verdrag met Vlaanderen niet hoeft te worden
opengebroken, dat met deze maatregel de minste landbouwgrond verloren gaat (voor maatregelen
anders dan ontpolderen moet om hetzelfde natuurherstel effect te behalen meer oppervlakte worden
gebruikt) en dat er slechts één eigenaar hoeft te worden onteigend.
De commissie Nijpels heeft voor de analyse van de alternatieven gebruik gemaakt van een
afwegingskader met 4 criteria:
 Natuurlijkheid, vanuit het primaire doel van de maatregel om de natuurlijkheid van het Scheldeestuarium te versterken. Hierbij is gelet op de volgende punten:
o Ruimte voor estuariene processen
o Versterken natuurlijke kenmerken
o Robuustheid
 Politiek en maatschappelijk draagvlak, vanuit het omgaan met weerstand en het verkrijgen van
steun. Hierbij is gelet op de volgende punten:
o Bestaande toezeggingen en convenanten
o Meekoppeling met bestaande beleidsdoelen
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o Maatschappelijk (lokaal) draagvlak
o Alternatieve financieringsmogelijkheden
Realisatietijd, vanuit het verdrag met Vlaanderen is een snelle realisatie gewenst. Hierbij is gelet
op de minimale implementatietijd en de risico‘s op mogelijke vertragingen:
o Minimale realisatietijd
o Aantal betrokken actoren
o Technische complexiteit
o Procedurerisico‘s
Kosten, vanuit de kosteneffectiviteit van de maatregel, bijvoorbeeld uitgedrukt in kosten per ha
estuariene natuur.

Op basis van deze criteria is de commissie Nijpels gekomen tot 5 kansrijke alternatieven, kansrijk
maar met meer nadelen dan de Hedwigepolder. Bestaande uit ontpolderingeprojecten of gecontroleerd
gereduceerd getij projecten in de Zimmermanpolder, de Molen- en Perkpolder of meerdere kleinere
gebieden langs de Westerschelde. Het is volgens de commissie Nijpels echter aan de politiek om en
keus te maken.
Opmerkelijk in de afweging van commissie Nijpels van de alternatieven is dat blijkbaar het aspect van
procesherstel (een toename van de fysieke ruimte van het Schelde estuarium) en een korte realisatietijd
van doorslaggevende rol heeft gespeeld. Terwijl het aspect van maatschappelijk (lokaal) draagvlak en
het aspect van vrijwillige grondverwerving voor de commissie Nijpels niet van doorslaggevende
waarde was. De commissie Nijpels zette zelfs een volledig concurrerend discours ten opzichte van
onteigenen neer. Namelijk dat onteigenen wel nodig is als stok achter de deur om prijsopdrijving te
verkomen en meer duidelijkheid te verschaffen aan pachters en eigenaren. Hiermee sloot de
commissie Nijpels aan bij advies van de Raad Landelijk Gebied dat onteigenen ook ingezet moet
worden voor natuur, vanwege de volledige schadeloosstelling en de snellere procedure 234. Daarnaast
uitte de commissie Nijpels kritiek op de oneigenlijke weerstand tegen onteigenen, namelijk als middel
om ontpolderen te voorkomen (proces-legitimiteitsprobleem). De grondverwerving is een middel om
het doel, een gezond ecosysteem in de Westerschelde, te realiseren. Hiervoor zou het wettelijke middel
van onteigenen beschikbaar moeten zijn en vrijwillige grondverwerving zou niet tot doel moeten
worden verheven.
De keuze voor de nadruk op procesherstel is in het rapport van de commissie Nijpels
beargumenteerd vanuit de noodzaak tot het natuurherstel, waarbij uit wordt gegaan van herstel van
fysische en chemische processen dat leidt tot herstel van habitats en daarmee tot herstel van soorten.
Vanuit deze redenatie is de nadruk op procesherstel een logisch gevolg. Verder gaat de commissie
Nijpels ook sterk uit van de noodzaak om te voldoen aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Bij
onvoldoende natuurherstel acht de commissie Nijpels een nieuwe ingebrekestelling door de Europese
Commissie niet onwaarschijnlijk. Al had de Europese Commissie ook aangegeven welwillend te
kijken naar alternatieven met ecologische argumentatie. Deze nadruk van de commissie Nijpels op de
Europese verplichtingen versterkte het dominante discours dat het natuurherstel met ontpolderen als
maatregel noodzakelijk is om aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen te voldoen.
In het rapport van de commissie Nijpels is ook ingegaan op de mogelijkheden van natuurherstel buiten
de Westerschelde, zoals ook expliciet was aangegeven door de Eerste Kamer. Door de commissie
Nijpels zijn 7 alternatieven buiten de Westerschelde geanalyseerd, maar deze zijn vanwege de
juridische implicaties als niet kansrijk bevonden. Volgens de commissie Nijpels zouden de
234

Advies van de Raad Landelijk Gebied ―De mythologie van onteigenen‖ van januari 2008

117

maatregelen in deze gebieden om als natuurherstel te worden aangemerkt eerst als estuarium binnen
Natura 2000 moeten worden benoemd. Dit zou een wijziging in het Natura 2000 doelendocument
betekenen, dat juridisch niet onmogelijk is, maar niet realistisch binnen de korte tijdsperiode waaraan
voor het verdrag met Vlaanderen moet worden voldaan.
Ook de alternatieven die als petitie aan de Tweede Kamer in december 2007 waren ingediend
zijn door de commissie Nijpels als niet kansrijk bevonden. Het alternatief voor de aanleg van
buitendijks schor van de gemeenteraad van Hulst en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen werd gezien
als een milde vorm van inpolderen, waarbij geen extra ruimte voor estuariene natuur ontstaat en
mogelijk zelfs als nagatief effect kan leiden tot de vorming van een één-geulstelsel van de
Westerschelde. Op basis van het criteria van natuurlijkheid is dit voorstel door de commissie Nijpels
niet als alternatief voor de Hedwigepolder aangemerkt. Het alternatief voor de bodemverlaging van het
verdronken land van Saeftinge van Stichting de Levende Delta is beoordeeld als geen duurzame
oplossing, omdat opslibbing de maatregel weer ongedaan zal raken en dat het een maatregel is waarbij
sprake is van uitruil van habitattypen zonder een toename van ruimte voor het estuarium. Ook in dit
geval is op basis van het natuurlijkheidscriteria het voorstel niet als reëel alternatief overgenomen 235.
Reacties op het rapport van de commissie Nijpels
De minister van LNV, mevrouw Verburg, nam op 21 oktober 2008 het rapport van de commissie
Nijpels in ontvangst met de opmerking het rapport te zullen bestuderen en na enkele weken tot een
besluit te zullen komen over het natuurherstel van de 600ha. Ze gaf aan snel duidelijkheid te willen
verschaffen en op basis van het rapport van de commissie Nijpels tot een besluit te komen over het
natuurherstel dat recht zal doen aan de Zeeuwse burgers en de Zeeuwse natuur 236. Het snelle besluit
van de minister is er echter niet gekomen door alle commotie en reacties die zijn ontstaan naar
aanleiding van het rapport van de commissie Nijpels.
Het rapport van de commissie Nijpels werd door de tegenstanders van ontpolderen zacht
gezegd niet met open armen ontvangen. Er was grote teleurstelling dat de commissie niet met goede
alternatieven was gekomen en het rapport van de commissie Nijpels werd niet geaccepteerd (outputlegitimiteitsprobleem). Het actiecomité Red onze Polders, de ZLTO en de Levende Delta accepteerden
de conclusies van de commissie Nijpels niet. Ook door politici is teleurgesteld op het rapport Nijpels
gereageerd. Zo uitte Eerste Kamerlid de heer Slager kritiek op de afweging van de commissie Nijpels
dat het alternatief de Haringvliet (project buiten het Westerscheldegebied). De argumentatie dat deze
maatregel niet op korte termijn realiseerbaar zou zijn was voor de heer Slager niet overtuigend. Ook
door Tweede Kamerleden is afwijzend op het advies van de commissie Nijpels gereageerd. Voor de
VVD en CDA fractie bleef ontpolderen onacceptabel237. En ook door de Provinciale Statenleden van
Zeeland is teleurstellend gereageerd238. Zelfs de Gedeputeerde Staten van Zeeland reagerden
teleurgesteld dat de commissie Nijpels geen bruikbare alternatieven had kunnen vinden voor de
Hedwigepolde, al waren de conclusies wel in lijn met de eerdere commissies en onderzoeken. Voor de
Gedeputeerde Staten bleef het eigen voorstel voor het middengebied overeind, inclusief de
buitendijkse maatregelen die door de commissie Nijpels als onvoldoende natuurherstel was
beoordeeld. Door de provincie is niet enkel naar het procesherstel, maar ook naar specifieke
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habitattypen gekeken, waardoor in combinatie met de projecten Waterdunen en Perkpolder wel tot een
positieve beoordeling van de buitendijkse maatregelen is gekomen 239.
Er zijn verschillende kritiekpunten op het rapport van de commissie Nijpels naar voren gebracht. Zo is
er op het advies van de commissie Nijpels om het onteigeningsinstrument toch in te zetten terwijl de
meerderheid van de Tweede Kamer daar tegen is met veel verontwaardiging gereageerd240. Daarnaast
is de objectiviteit van de commissie ter discussie gesteld, het advies zou toegeschreven zijn naar het
besluit om de Hedwigepolder te ontpolderen. Ook was er kritiek dat de commissie Nijpels zich niet
aan zijn opdracht had gehouden, namelijk alternatieven vinden voor natuurherstel in en buiten het
Westerschelde gebied, zonder ontpoldering en onteigening241. In Zeeland ontstond er commotie door
de opmerking van de commissie Nijpels dat de 600ha slechts een begin zou zijn van het natuurherstel,
dit is door de Gedeputeerde Staten echter tegengesproken, enkel de 600ha heeft een bestuurlijke
betekenis242.
Echter niet alle actoren betrokken bij het proces natuurherstel Westerschelde reageren teleurgesteld op
het rapport van de commissie Nijpels. De Zeeuws natuur- en milieuorganisaties reageerden positief op
het rapport, het bevestigde hun standpunt dat de Hedwigepolder ontpolderen de beste maatregel was
voor natuurherstel243. Bij de Zeeuwse natuur en milieuorganisaties bestonden echter wel een aantal
bezwaren op hoe het proces tot dan toe was verlopen. Zo had het proces (te) lang geduurd, doordat
bestuurders geen besluiten durfden te nemen en er zelfs twee commissie waren ingesteld (proceslegitimiteitsprobleem). Het proces was niet transparant verlopen, doordat bestuurders en politici de
noodzaak tot natuurherstel niet verdedigden maar verwezen naar de Europese wetgeving. Ook in het
proces van de ratificatie van de verdragen was onduidelijkheid voor de burgers ontstaan, de Tweede en
Eerste Kamer stemde in met de verdragen echter met de opmerking dat de verwachting was dat het
natuurherstel, het project de Hedwigepolder, niet uitgevoerd zou worden (proceslegitimiteitsprobleem)244. De kritiek dat het proces erg lang duurde werd door veel actoren gedeeld,
echter de weerstand tegen ontpolderen en daarmee het niet accepteren van de conclusies van de
commissie Nijpels overheersen de discussies, waardoor het besluitvormingsproces juist nog meer tijd
in beslag nam.
Alternatief van Levende Delta en ZLTO: Saeftinge
De ZLTO en de Levende Delta accepteerden de conclusies van de commissie Nijpels niet en kwamen
op 18 november 2008 met een eigen rapport waarin ze de conclusies van de commissie Nijpels
weerleggen. In dit rapport uiten de Levende Delta en de ZLTO hun kritiek op de onderbouwing van
commissie Nijpels dat de Hedwigepolder de beste oplossing is voor natuurherstel en op de afwijzing
van het alternatief de bodemverlaging van het verdronken land van Saeftinge. De kritiek van de
Levende Delta en de ZLTO is onderbouwd door een kort onderzoek van drs. De Vries van Deltarus,
die in opdracht van de Levende Delta en de ZLTO naar de ecologische onderbouwing van de
commissie Nijpels had gekeken. Hieruit kwam naar voren dat bij het ontpolderen van de
Hedwigepolder op de lange termijn negatieve effecten konden zijn op de waterstanden, dat ook de
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Hedwigepolder vergelijkbaar als het verdronken land van Saeftinge uiteindelijk zal opslibben tot
ecologisch minder waardevol oud schor en dat voor het natuurherstel eigenlijk autogene cyclische
successie gewenst is, die door zowel ontpolderen als Saeftinge verlagen niet bereikt kan worden. Als
conclusie hierop bevelen de Levende Delta en de ZLTO de minister van LNV het advies van de
commissie Nijpels niet op te volgen, maar een gedeelte van het verdronken land van Saeftinge te
verlagen als experiment voor cyclische verjonging245.
De keus van de ZLTO en de Levende Delta om zelf opdracht te geven voor onderzoek komt
voort uit de onvrede over het onderzoek in het proces. Volgens de ZLTO is er door het ministerie en
de provincie onvoldoende ruimte gegeven voor onderzoek naar alternatieven, enkel de optie van
ontpolderen was de ruimte gegeven. Daarnaast was de kritiek dat onderzoekers niet onafhankelijk zijn,
maar afhankelijk zijn van toekomstige opdrachten van de overheid. Hierdoor konden wetenschappers
die kritiek hadden op de eenlijnige keuze voor ontpolderen niet hun mening uitten 246. Waardoor er een
gebrek aan transparantie in het proces was (proces-legitimiteitsprobleem).
Naar aanleiding van het rapport van de Levende Delta en de ZLTO ontstond er
onduidelijkheid over de wetenschappelijke onderbouwing van de estuariene natuurontwikkeling in de
Hedwigepolder. Door de Levende Delta en de ZLTO is het beeld geschetst dat er wetenschappelijke
onduidelijkheid bestaat over de positieve ecologische effecten van ontpolderen. Dit beeld is echter
door de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties ook bekritiseerd als slechts de mening van één
deskundige van Deltarus tegenover een grote meerderheid van ecologen die ontpolderen als de beste
oplossing zien247. Daarnaast uitte het Zeeuwse landschap en de ZMF opnieuw kritiek op het voorstel
om het verdronken land van Saeftinge gedeeltelijk te verlagen, deze maatregel werd gezien als natuur
voor natuur, waarbij zeer waardevolle natuur met een broedfunctie voor vogels zou worden vernietigd
(output-legitimiteitsprobleem). In deze discussie speelde het Zeeuwse Landschap als gedeeltelijk
eigenaar en beheerder van het verdronken land van Saeftinge een belangrijke rol. Volgend het
Zeeuwse landschap is er geen natuurkwaliteitsprobleem in het verdronken land van Saeftinge en is het
als Natura 2000 gebied beschermd, waardoor er van ingrijpende maatregelen als de bodem wegzuigen
geen sprake kan zijn248.
Echter door het rapport van de Levende Delta en de ZLTO stond het alternatief van Saeftinge
voor de Hedwigepolder weer op de politieke agenda. En de onduidelijkheid over de wetenschappelijke
onderbouwing zorgde ervoor dat het Tweede Kamerlid mevrouw Roefs (PvdA) een hoorzitting
aanvroeg zodat deskundigen de Tweede Kamerleden beter kunnen inlichten over verschillende
aspecten van het alternatief om het verdronken land van Saeftinge gedeeltelijk te verlagen 249. Dit
besluit zorgde ervoor dat de minister van LNV ervoor koos het besluit over de 600ha natuurherstel uit
te stellen.
Hoorzitting 2de Kamer
In aanloop van de hoorzitting over het advies van de commissie Nijpels liet het actiecomité Red onze
Polders nogmaals de bezwaren tegen ontpolderen horen, via een stickeractie ‗Ontpolderen NEE!!!‘ op
Zeeuwse vrachtauto‘s en door een kaartenactie tegen ontpolderen gericht aan de minister-president
Balkenende250. Vlak voor aanvang van de hoorzitting organiseerde het actiecomité een boomplantactie
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in de Hedwigepolder als reactie op de bomenkap door de Vlamingen. Hierbij planten enkele
prominente politici een boom, waaronder Tweede Kamerlid de heer Koppejan (CDA) en Eerste
Kamerlid de heer Slager (SP)251. De actievoerders bleven benadruken dat er geen draagvlak was voor
ontpolderen en dat een beluit hiertoe niet democratisch is (input-legitimiteitsprobleem).
Ook de (voormalige) commissie Nijpels liet vlak voor de hoorzitting nog van zich horen. In
opdracht van minister Verburg heeft de commissie Nijpels en Deltares gezamenlijk het alternatief voor
het verdronken land van Saeftinge nogmaals geanalyseerd en beoordeeld. Deze gezamenlijke analyse
leidde echter niet tot een verandering in de beoordeling van het alternatief. Enkele zorgen over het
alternatief van Saeftinge werden nadrukkelijk benoemd, waaronder het aspect van de vervuilde grond
en het probleem om vergunningen te krijgen om in dit Natura 2000 gebied ingrijpende maatregelen te
treffen. Daarnaast is ingegaan op het aspect van cyclische verjonging, dat hoogstwaarschijnlijk niet
spontaan zou optreden bij ontpolderen van de Hedwigepolder, maar kon worden gestimuleerd
door de Gasdam (een dijk die het verdronken land van Saeftinge begrensd) te verwijderen. Ook op de
kritiek op het ontpolderen van de Hedwigepolder is ingegaan, hierbij zijn de negatieve effecten op de
waterstanden als verwaarloosbaar gekenmerkt, vanwege de beperkte oppervlakte van de maatregel,
pas bij grotere oppervlakten zou dit een aandachtspunt zijn 252.
Op 19 februari 2009 vond de hoorzitting van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en LNV
plaats. Hiervoor waren een twintigtal deskundigen en betrokken uitgenodigd zodat de Tweede
Kamerleden vragen konden stellen om opheldering te krijgen over de noodzaak tot ontpolderen en de
mogelijkheid van alternatieven. Dit gebeurde in verschillende sessies van deskundigen, waarbij
deskundigen waren uitgenodigd op het gebied van Ecologie en Europees recht en de belanghebbende
actoren als de natuurorganisaties het Zeeuwse landschap, de ZMF en de Vogelbescherming Nederland
en de Levende Delta en de ZLTO. Tijdens de laatste sessie konden de Tweede Kamerleden vragen
stellen aan de commissie Nijpels.
De toon van de hoorzitting was erg kritisch ten opzichte van ontpolderen, aan de hand van de
vragen van de Kamerleden viel af te lezen dat ontpolderen van de Hedwigepolder voor hen niet
acceptabel was. In de zaal waren ook vele actievoerders tegen ontpolderen aanwezig die protesterend
reageerden (―groene leugens‖) op de uitspraken van de directeur van de ZMF, de heer Van Mierlo,
over de noodzaak om het unieke natuurgebied (―het regenwoud van de zee‖) te herstellen door het
meer ruimte te geven. Terwijl bij de poging van Kamerlid de heer Koppejan (CDA) om de Levende
Delta het voorstel van Saeftinge goed uit te laten leggen, juist geklapt werd in de zaal. In eerste
instantie richtte de vragen zich erg op de mogelijkheden om Saeftinge te verlagen, hierop zijn echter
ook grote bezwaren geuit, waaronder het probleem van het vervuilde slib en de mogelijkheid dat dit
toch vrij zou komen ondanks de methode van ondergronds zand wegzuigen. Als nieuw voorstel werd
tijdens de hoorzitting door het waterschap Zeeuws-Vlaanderen het plan aangegeboden om buitendijks
schor aan te leggen, zie figuur 22. Dit is een in meer detail uitgevoerd voorstel van het al eerder
ingediende alternatief om in de Westerschelde buitendijkse maatregelen te treffen, zoals door de
gemeente Hulst en het waterschap in december 2007 ook aan de Tweede Kamer was aangeboden.
Door de Tweede Kamerleden werd na de hoorzitting de conclusie geuit dat er wel goede
alternatieven zijn voor ontpolderen van de Hedwigepolder. De strenge interpretatie van de Europese
wetgeving door de commissie Nijpels is niet noodzakelijk, Europa legt Nederland geen ontpolderen
op, wel natuurherstel maar er zijn goede alternatieven om tot natuurherstel te komen volgens de
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meerderheid van de Tweede Kamercommissieleden253. Na de hoorzitting was het aan de minister van
LNV om een besluit te nemen.

Figuur 22, alternatief van waterschap Zeeuws-Vlaanderen (2009)

Cruciale Kabinetsbesluit op 17 april 2009: niet ontpolderen
Op 17 april 2009 kwam minister Verburg met het verlossende woord dat de Hedwigepolder niet
ontpolderd zal worden. In plaats daarvan maakte de minister het kabinetsbesluit bekend om
buitendijkse schorren te ontwikkelen met behulp van strekdammen, het alternatief van het waterschap
Zeeuws-Vlaanderen. Met de kanttekening dat dit voorstel aan de Europese Commissie zal worden
voorgedragen, zodat de Europese Commissie vooraf een oordeel kan geven. Dit tegen de achtergrond
van de ingebrekestelling van Nederland. De Europese Commissie bepaalt echter niet hoe er wordt
voldaan aan de uitvoer van de Vogel- en Habitatrichtlijn, enkel of de richtlijnen worden nageleefd. Als
mogelijke aanvullende maatregel kan het gedeeltelijk verlagen van het verdronken land van Saeftinge
worden toegepast (zie figuur 23). In het uiterste geval dat dit voorstel van maatregelen stuit op
(juridische) bezwaren in het kader van de EU-regelgeving, zal alsnog over worden gegaan op het
ontpolderen van de Hedwigepolder, met indien nodig onteigenen van de grond. Dit besluit is genomen
om te voldoen aan de gedragsverplichtingen, de maatregel zal binnen de termijn van 2010 worden
uitgevoerd. En dit besluit komt tegemoet aan de weerstand van de Zeeuwen en het gebrek aan
draagvlak in de Tweede en Eerste Kamer. De minister had voor dit besluit intensief contact met de
minister-president Peeters van Vlaanderen die welwillend stond tegenover het voorstel. Voor de
Vlamingen was vooral duidelijkheid en het behalen van de tijdstermijn voor het natuurherstel van
doorslaggevende betekenis. Daarnaast gaf minister Verburg haar goedkeuring aan het voorstel van de
provincie voor het middengebied die naast dit voorstel zal worden uitgevoerd 254.
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Figuur 23, Kabinetsbesluit van 17 april 2009, geen ontpoldering van de Hedwigwepolder (rood kruis) maar buitendijkse
schorontwikkeling (gele sterren) eventueel aangevuld met (gedeeltelijk) verlagen van het verdronken land van Saeftinge.
Aangegeven op de overzichtskaart van ProSes (2005a)

Reacties op het kabinetsbesluit
Op het kabinetsbesluit om de Hedwigepolder niet te ontpolderen voor het natuurherstel, maar voor het
alternatief van buitendijkse schorvorming te kiezen is door de tegenstanders van ontpolderen met grote
tevredenheid geregeerd, maar door de heer Nijpels en de natuur- en milieuorganisaties ook met veel
kritiek. Mevrouw De Feijter (actiecomité Red onze Polders) regeerde zeer blij op het besluit, voor haar
een dag van de democratie omdat naar de bevolking is geluisterd255. Ook Tweede Kamerlid de heer
Koppejan (CDA) stelde dat de democratie had gewerkt, er was een kloof tussen de bestuurders en de
bevolking en met dit besluit had de regering naar de bevolking geluisterd 256. De heer De Koeijer
(ZLTO), de heer Geleijnse (Levende Delta) en Tweede Kamer politici reageerden tevreden, het
aanhoudende protest tegen ontpolderen had effect gehad257. Al is er ook kritiek geuit dat er nog enige
onzekerheid bleef bestaan doordat de plannen afhankelijk zijn gemaakt van het oordeel van de
Europese Commissie, zowel van voor als tegenstanders van ontpolderen (outputlegitimiteitsprobleem)258. Ook is er veel kritiek geuit op het voorstel van het kabinet, buitendijks schor
zou natuur voor natuur betekenen en geen echt natuurherstel opleveren (output-legitimiteitsprobleem).
De ZMF uitte dan ook de verwachting dat de Europese Commissie het voorstel negatief zal
beoordelen259. Ook de heer Nijpels reageerde zeer kritisch, de commissie Nijpels had het alternatief
voor schorontwikkeling als ongeschikt beoordeeld en de heer Nijpels was teleurgesteld dat het kabinet
het advies van de commissie niet had overgenomen. De heer Nijpels voorspelde veel problemen met
de procedures om het kabinetsbesluit uit te voeren op basis van de natuurbeschermingsregelgeving 260.
Ook vanuit de wetenschappelijke hoek is er veel kritiek geuit op de plannen van het kabinet. Zo uitten
6 hoogleraren Ecologie in de NRC hun kritiek op de plannen, waarbij ze argumenteren dat geen
maatregelen nemen nog beter voor de natuur zou zijn dan strekdammen aanleggen om schor te
ontwikkelen, een vorm van inpolderen in hun ogen waardoor de ruimte voor de rivier juist wordt
beperkt261.
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8.2 Procesinvloed en productinvloed in ronde 5
In deze ronde hebben de tegenstanders van ontpolderen een matige tot substantiële invloed kunnen
uitoefenen in een politieke context waarbij de Eerste en Tweede Kamerleden een erg grote rol hebben
gespeeld.
Veranderingen in het beleidsarrangement in ronde 5
In deze ronde spelen twee parallelle processen: de invulling van het middengebied en de invulling van
het natuurherstel door de Hedwigepolder of door een alternatief. In het provinciale proces voor de
invulling van het middengebied hebben geen grote veranderingen plaatsgevonden. Dezelfde actoren en
spelregels bleven gelden en vanuit het Zeeuwse voorstel is de provincie Zeeland tot een
maatregelenpakket gekomen. Bij de totstandkoming van dit voorstel is nauw samengewerkt met het
ministerie van LNV, onder andere om af te stemmen of de maatregelen zouden voldoen aan de eisen
van de minister. Alle lokale en regionale actoren zijn niet helemaal tevreden met het
maatregelenpakket voor het middengebied, maar kunnen er wel mee leven. Op het nationale niveau
over de Hedwigepolder hebben wel enkele belangrijke veranderingen plaats gevonden.
Zo is in deze ronde de Eerste Kamer als nieuwe actor actief geworden in het proces. In de
procedure voor de ratificatie van de Scheldeverdragen heeft de Eerste Kamer laten weten ook een
actor te zijn waarmee de Nederlandse regering rekening moest houden. De meerderheid van de Eerste
Kamerleden deelde de kritiek op ontpolderen en het discours dat er alternatieven moesten zijn. De
Eerste Kamer gebruikte zelfs zijn macht door te dreigen de Scheldeverdragen niet snel te behandelen
wanneer de commissie Nijpels niet de mogelijkheid kreeg ook buiten de Westerschelde naar
alternatieven te zoeken. Dit zou een vertraging veroorzaken, waardoor ook Vlaanderen, in de vorm
van minister-president Peeters, zich weer actief en publiekelijk ging bezighouden met het
besluitvormingsproces. Vanuit de druk van Vlaanderen en de eigen belangen met de Scheldeverdragen
was het voor de Nederlandse regering essentieel dat de Scheldeverdragen werden geratificeerd. Hierop
gaf de minister van LNV dan ook aan de commissie Nijpels ‗cart blanche‘ te geven. Dat hiermee het
concurrerende discours dat natuurherstel ook buiten de Westerschelde kon worden toegepast door de
minister de ruimte kreeg is opmerkelijk ten aan zien van de vele juridische adviezen waaronder het
advies van prof. Verschuuren dat het natuurherstel in het Westerschelde gebied moest plaatsvinden en
de eerdere opstelling van de minister dat het natuurherstel in de Westerschelde moest plaatsvinden. De
minister gaf echter hiermee een nieuwe interpretatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, dat
wanneer er goede ecologische argumenten om het natuurherstel elders uit te voeren aanwezig waren
dit wel kon. Ondanks deze toezegging bleven er bij veel Eerste Kamerleden bezwaren bestaan tegen
het natuurherstel onderdeel van de Scheldeverdragen. Echter in de Eerste kamer hebben bij de
Kamerleden van de coalitiepartijen de partijbelangen en de druk van de regering een grote rol
gespeeld, waardoor zij wel instemden met de Scheldeverdragen. Hierbij hebben de
machtsverhoudingen tussen Vlaanderen en Nederland en de verhoudingen tussen de regering en
volksvertegenwoordigers van coalitiepartijen een rol gespeeld.
Een andere belangrijke nieuwe actor in ronde 5 is de commissie Nijpels. In eerste instantie
voert de commissie vooral onderzoek uit, maar na de presentatie van het onderzoek speelt
voornamelijk de voorzitter de heer Nijpels ook als actor een rol in het besluitvormingsproces. De
commissie Nijpels kwam met een voor tegenstanders van ontpolderen teleurstellend advies om de
Hedwigepolder wel te ontpolderen. Hierbij kwam het zelf ook met een nieuw concurrerend discours
om hiervoor wel onteigening toe te passen. Daarnaast gaf de commissie Nijpels een interpretatie van
de Vogel- en Habitatrichtlijn dat op basis van ecologische argumenten natuurherstel in de vorm van
herstel van estuariene processen moest plaatsvinden waarvoor ontpolderen de beste maatregel was.
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Hiermee gaf de commissie Nijpels de minister het advies om te nemen besluiten in de richting van het
oorspronkelijke besluit om de Hedwigepolder te ontpolderen.
De ZLTO en de Levende Delta besluiten als reactie op het rapport van de commissie
Nijpelshun eigen hulpbronnen in te zetten om onderzoek te laten doen naar de onderbouwing van het
ontpolderen van de Hedwigepolder en het alternatief om het verdronken land van Saeftinge
(gedeeltelijk) te verlagen. Hiermee uiting geven aan het legitimiteitsprobleem dat de resultaten van de
commissie Nijpels niet werd geaccepteerd en de kritiek dat eerdere onderzoeken te gericht waren op
ontpolderen. In het rapport van de ZLTO en de Levende Delta komt een andere interpretatie van de
Vogel- en Habitatrichtlijn en het ecologische nut van ontpolderen naar voren. Hiermee een nieuw
discours vormend dat ontpolderen niet de beste ecologische oplossing is. Deze kritiek werd opgepikt
door de Tweede Kamer, die een hoorzitting organiseerde waarin naar voren kwam dat ook de Tweede
Kamerleden de conclusie van de commissie Nijpels om de Hedwigepolder te ontpolderen niet
accepteerde. Hierbij gaven de tweede Kamerleden ook aan dat er een ruimere interpretatie mogelijk
was van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en de angst van de commissie Nijpels voor een nieuwe
ingebrekestelling door de Europese Commissie niet te delen. Hiermee gaven de Tweede Kamerleden
de richting aan enkel alternatieven voor ontpolderen te accepteren, waarbij zij enthousiast waren over
de schorontwikkeling van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen en het gedeeltelijk verlagen van
Saeftinge.
In ronde 5 zijn twee tegenstrijdige richtingen van het proces aanwezig, naar ontpolderen van
de Hedwigepolder en naar alternatieven voor dit plan. De richting van het proces was hierdoor heel
lang onduidelijk, het besluit van de minister van LNV kon twee kanten opgaan. Uiteindelijk heeft de
machtsverhoudingen tussen de ministers als bestuurders en de Eerste en Tweede Kamerleden als
volksvertegenwoordigers een belangrijke rol gespeeld in het kabinetsbesluit om niet te ontpolderen.
Echter beide richtingen zijn opgenomen in kabinetsbesluit, de eerste keus is het alternatief voor
ontpolderen maar bij (juridische) bezwaren van de Europese Commissie zal de Hedwigepolder worden
ingezet voor natuurherstel, zo nodig met onteigening. Hiermee heeft het kabinet de uiteindelijke
uitvoer afhankelijk gemaakt van het oordeel van de Europese Commissie, waardoor deze een
doorslaggevende rol kan gaan spelen in het proces.
Invloed op het cruciale besluit
Alle actoren hebben geprobeerd om het besluit van de minister van LNV over de 600ha natuurherstel
te beïnvloeden. Het uiteindelijke besluit is een politieke keuze, waarin belangen en afwegingen een rol
hebben gespeeld die mogelijk niet allemaal in deze analyse naar voren zijn gekomen. De duidelijke
opstelling van de Eerste en Tweede Kamer tegen ontpolderen heeft in ieder geval een doorslaggevende
rol gespeeld. En deze opstelling van de volksvertegenwoordigers is beïnvloed door de weerstand in
Zeeland tegen ontpolderen. Ook de onderhandelingen met Vlaanderen hebben een grote invloed
gehad, omdat niet ontpolderen een verandering van het verdrag betekend.
Invloedbepaling van lokale en regionale actoren
In deze ronde hebben de lokale en regionale actoren veel gedaan om invloed uiten oefenen op de
invulling van de 600ha natuurherstel. In deze ronde waren de ZLTO, de Levende Delta, de
actievoerders met het actiecomité Red onze Polders, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, het
waterschap Zeeuws-Vlaanderen en de gemeenten langs de Westerschelde
Hierbij hebben vooral de ZLTO, de Levende Delta en de actievoerders tegen ontpolderen substantiële
invloed uit kunnen oefenen op het proces en het cruciale besluit. Hierbij hebben de tegenstanders van
ontpolderen als coalitie invloed gehad doordat ze collectief duidelijk maakten dat er geen draagvlak
was voor ontpolderen en dat er goede alternatieven zijn. Dit resltaat is echter door verschillende
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doelgerichte acties tot stand gekomen, waarbij de ZLTO en de Levende Delta in deze ronde veel
hebben samengewerkt.
De ZLTO heeft samen met de Levende Delta een grote rol gespeeld in het proces door de doelgerichte
actie om een rapport op te stellen (met wetenschappelijke onderbouwing) waarin ze de conclusies van
de commissie Nijpels weerleggen. Dit rapport en het aanhoudende protest tegen ontpolderen heeft
zeker invloed gehad op de richting van het proces dat de Tweede Kamerleden aan de regering lieten
weten de ontpoldering van de Hedwigepolder niet te accepteren. Hierbij heeft de ZLTO ook
bijgedragen aan de discours verandering dat een minder strikte interpretatie van de Vogel- en
Habitatrichtlijn mogelijk is. De ZLTO heeft intensief gelobbyd om de politici te beïnvloeden. Hierbij
moet als kanttekening worden geplaatst dat het merendeel van de Tweede Kamerleden het standpunt
over ontpolderen al eerder in het proces had bepaald. In deze context kan de hoorzitting naar
aanleiding van het rapport van de ZLTO en de Levende Delta ook worden gezien als een uiting van de
Tweede Kamerleden, die de protesten van de ZLTO en de Levende Delta gebruiken om hun eigen
standpunt nogmaals aan de minister van LNV duidelijk te maken.
Ook op andere aspecten van het proces heeft de ZLTO doelgerichte acties ondernomen om
invloed uit te oefenen, zo is de ZLTO geconsulteerd over het maatregelenvoorstel van de provincie
voor het middengebied, de kritiek op Perkpolder en Waterdunen is hierbij niet overgenomen. Voor de
ZLTO was er vooral kritiek op het inpassingsplan van de provincie voor Waterdunen met de
mogelijkheid van onteigenen, de plaatselijke afdeling van de ZLTO is zelfs uit het overleg gestapt.
Daarnaast kwam de richting die het proces kreeg met het rapport van de commissie Nijpels totaal niet
overeen met het doel van de ZLTO. Op dit besluit is geen invloed geweest, wel is er invloed geweest
op de reactie op dit rapport en de status die het rapport heeft gekregen in het proces. De alterperceptie
op de invloed van de ZLTO was ook in deze ronde bij de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties hoog,
voornamelijk vanwege de goede politieke connecties bij de CDA en de effectieve lobby in Den
Haag262.
Zoals hierboven beschreven komt de richting van het proces in ronde 5 niet volledig overeen
met het doel van de ZLTO, ook is deze richting maar gedeeltelijk bepaald door de ZLTO al heeft de
ZLTO wel een belangrijke rol gespeeld, daardoor wordt de invloed op matig tot substantieel ingeschat.
De invloed op het cruciale kabinetsbesluit is lastig in te schatten, doordat hierop veel actoren en
belangen invloed hebben gehad, waaronder de ZLTO. Het cruciale besluit komt echter wel overeen
met het doel van de ZLTO, waardoor de invloed op dit cruciale besluit ook als matig tot substantieel
wordt ingeschat.
De Levende Delta heeft in ronde 5 een vergelijkbare rol als de ZLTO gespeeld en heeft hiermee
dezelfde invloed uitkunnen oefenen. Op cruciale momenten hebben de ZLTO en de Levende Delta
met elkaar samengewerkt, vooral de samenwerking in de reactie op de commissie Nijpels heeft een
belangrijke rol gespeeld in het proces. Daarnaast was de Levende Delta een erkende gesprekspartner
voor de provincie Zeeland en is ook over het maatregelpakket geconsulteerd. De Levende Delta is in
deze ronde samen met de ZLTO een belangrijke pleiter geweest voor het gedeeltelijk verlagen van
Saeftinge. Dit plan is uiteindelijk door de minister als aanvulling op de aanleg van buitendijks schor,
maar heeft in de discussie tijdens het proces een belangrijke rol gespeeld. De egoperceptie van de
Levende Delta was dat ze een vergelijkbare invloed hebben gehad als de ZLTO. De alterperceptie van
de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties was ook dat de Levende Delta met zijn contacten bij de
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CDA en lobby activiteiten een vergelijkbare invloed heeft gehad als de ZLTO263. Doordat de Levende
Delta vergelijkbare doelen en vergelijkbare doelgerichte activiteiten heeft uitgevoerd als de ZLTO,
wordt de procesinvloed en de productinvloed ook ingeschat op matig tot substantieel.
De actievoerders tegen ontpolderen, het actiecomité Red onze Polders en individuele burgers, hebben
ook in deze ronde duidelijk laten weten tegen ontpolderen te zijn. Er zijn doelgerichte acties
uitgevoerd door petities naar volksvertegenwoordigers en bestuurders te sturen, een volksvergadering
te organiseren samen met de mosselvissers gericht tegen ―de groene leugen‖, het aanbieden van
protestkaarten aan de Nederlandse regering (dit waren er met 500 kaarten wel een stuk minder dan de
27.000 handtekeningen in 2006) en door samen met politici in de Hedwigepolder bomen te planten.
De actievoerders hebben hiermee willen laten blijken dat er geen draagvlak is voor ontpolderen. Dit
gebrek aan draagvlak heeft een grote rol gespeeld in het proces, ook bij het cruciale besluit.
Het doel van principieel geen ontpolderen is echter niet overal behaald, zo is er geen invloed geweest
op de projecten Waterdunen en Perkpolder waartegen de actievoerders ook hebben geprotesteerd.
Hierdoor komt de richting van het proces slechts gedeeltelijk overeen met het doel van de
actievoerders, ook is deze richting slechts gedeeltelijk bepaald door de actievoerders. Vergeleken met
de doelgerichte acties van de Levende Delta en de ZLTO hebben de actievoerders minder invloed
gehad op het proces, bijvoorbeeld doordat ze in het besluitvormingsproces geen gesprekspartner waren
voor de provincie. Daarnaast is de alterperceptie op de invloed van de actievoerders lager dan de
invloed van de ZLTO en de Levende Delta 264. Om deze redenen is de procesinvloed bepaald op matig.
Voornamelijk doordat de belangrijke actoren in het proces als de Eerste en Tweede Kamerleden zelf al
tegen ontpolderen waren al is dit standpunt wel versterkt door de acties van de tegenstanders van
ontpolderen.
Op het cruciale besluit heeft het gebrek aan draagvlak zeker een rol gespeeld. Het besluit van
het kabinet komt voor een groot deel overeen met het doel van de actievoerders, geen ontpolderen van
de Hedwigepolder echter wel Waterdunen en Perkpolder. In welke mate de doelgerichte acties de
regering hebben beïnvloed is lastig te bepalen, maar het zal gedeeltelijk een rol hebben gespeeld, de
invloed is daarom bepaald op matig tot substantieel.
Ook in deze ronde is de invloed van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties erg laag geweest. Als
reactie op de richting van het proces naar alternatieven voor ontpolderen hebben de Zeeuwse natuuren milieuorganisaties doelgerichte acties ondernomen om hun kritiek en zorgen te uiten en de
beleidsmakers te beïnvloeden om voor natuurherstel doormiddel van ontpolderen te kiezen. Dit
standpunt is via brieven, de media en tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer naar voren
gebracht. Tevens is er bezwaar gemaakt tegen de derde verdieping vanwege het uitblijven van
natuurherstel. In deze ronde is echter geen invloed geweest op de richting van de procedure van de
derde verdieping. In het provinciale proces voor het middengebied hebben de Zeeuwse
natuurorganisaties een grotere rol gespeeld, door de persoonlijke aanwezigheid van de heer Hemminga
in de werkgroep ecologie en als gesprekspartner voor de provincie om vooraf een reactie te kunnen
geven op de plannen. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat Braakman-Noord of een
vergelijkbaar project niet onderdeel is geworden van het maatregelenpakket voor het middengebied.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn de zorgen van de natuur- en milieuorganisaties ook op Europees
niveau geuit, maar door de Europese Commissie is nog niet gereageerd op het natuurherstel van de
Westerschelde. De Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties waren zeer tevreden met de conclusies van
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de commissie Nijpels, maar hebben niet kunnen voorkomen dat de tegenstanders van ontpolderen deze
conclusies in twijfel zijn gaan trekken. Doordat het proces twee richtingen op ging kwam dit wel
gedeeltelijk overeen met het doel van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties, deze richting werd
echter bepaald door de commissie Nijpels waarop de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties als actor
niet meer dan andere actoren invloed heeft gehad. Om deze redenen is de procesinvloed bepaald op
weinig. Het cruciale besluit van de regering om te Hedwigepolder niet te ontpolderen komt niet
overeen met het doel van de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties en hierdoor is de invloed bepaald
op geen tot weinig.
Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft met het indienen van het plan voor schorvorming in de
Westerschelde tijdens de hoorzitting een alternatief geboden voor ontpolderen en voor het plan van
Saeftinge, waarvoor tijdens de hoorzitting het bezwaar van vervuild slib zorgde voor een negatievere
beoordeling. Dit plan kwam de politiek goed uit en is door het kabinet overgenomen voor de invulling
van het natuurherstel. Hierdoor is met het cruciale kabinetsbesluit dit specifieke doel behaald, al is dit
besluit slechts gedeeltelijk veroorzaakt door deze doelgerichte actie van het waterschap, daarom
matige tot substantiële invloed op het cruciale besluit.
Tijdens het proces heeft het waterschap een minder opvallende rol gespeeld, al was het
waterschap ook betrokken bij het overleg van de provincie over het project Braakman-Noord en had
het bestuur eerder al laten weten tegen ontpolderen te zijn. Dit aspect van ontpolderen speelde ook in
de waterschapsverkiezingen in Zeeuws-Vlaaanderen een rol. Al was er ook kritiek dat dit soort
besluiten buiten de verantwoordelijkheid van een waterschap valt 265. Vanwege de beperkte rol van het
waterschap in het proces is de invloed op weinig ingeschat.
De gemeenten langs de Westerschelde hebben in deze ronde geen doorslaggevende rol gespeeld.
Specifiek voor de projecten in Zeeuws-Vlaanderen waren er van gemeenten wel doelgerichte acties.
Zo was gemeente Terneuzen betrokken in het overleg van Braakman-Noord. Gemeente hulst
betrokken bij het project Perkpolder en speelde daarin een belangrijke rol doordat de gemeenteraad het
bestemmingsplan heeft aangepast waardoor het plan een stap dichter bij realisatie is gekomen. De
gemeenteraad van Sluis volharde juist in zijn protest tegen gedwongen ontpolderen bij Waterdunen,
waardoor de provincie Zeeland heeft besloten tot een inpassingplan. De gemeenten in ZeeuwsVlaanderen hebben hiermee slechts een kleine rol gespeeld in het proces, waardoor de invloed als
weinig is ingeschat. De weerstand van de gemeenten tegen ontpolderen heeft bijgedragen aan het
beeld dat er geen draagvlak is voor ontpolderen in Zeeland, hiervoor hebben de gemeenten in deze
ronde echter geen duidelijke doelgerichte acties voor ondernomen. Hierdoor is ook de invloed op het
cruciale besluit bepaald als weinig invloed.
Tabel 12: procesinvloed en productinvloed tijdens ronde 5

Lokale en regionale actoren
ZLTO
de Levende Delta
Actievoerders tegen ontpolderen
(actiecomité Red onze Polder en
actieve Zeeuwse burgers)
Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Gemeenten langs de Westerschelde
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procesinvloed
Matig tot substantieel
Matig tot substantieel
Matig

productinvloed
Matig tot substantieel
Matig tot substantieel
Matig tot substantieel

Weinig

Weinig tot geen

Weinig
Weinig

Matig tot substantieel
Weinig

Interview met de heer van Zonneveld (ZMF) en de heer Maljaars (waterschap Zeeuws-Vlaanderen)
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8.3 Legitimiteitsproblemen in ronde 5
In de beleidsprocesbeschrijving van ronde 5 zijn veel legitimiteitsproblemen naar voren gekomen, zie
bijlage 5. In deze paragraaf zullen de legitimiteitsproblemen worden samengevat en kort verklaard en
zal in worden gegaan op de legitimiteitsproblemen die een effect hebben gehad in het proces.
Legitimiteitsproblemen in ronde 5
Het output-legitimiteitsprobleem, de kritiek op ontpolderen heeft ook in deze ronde een erg
belangrijke rol gespeeld. Vanuit deze weerstand, die in H9 in meer detail zal worden verklaard, is
kritiek geuit op de plannen voor Braakman-Noord, Perkpolder,Waterdunen en de Hedwigepolder. De
weerstand tegen ontpolderen is de oorzaak dat de conclusie van de commissie Nijpels door een coalitie
van tegenstanders van ontpolderen niet is geaccepteerd. Het niet accepteren van het resultaat van de
commissie Nijpels kan ook verklaard worden uit het gebrek aan verbondenheid tussen dit onderzoek
en de actoren in het proces. Het rapport is opgesteld door onafhankelijke deskundigen niet samen met
de betrokken actoren wan voor en tegenstanders van ontpolderen. Doordat de actoren zelf niet
betrokken waren bij het onderzoek was er ook geen commitment met het resultaat toen het resultaat
niet overeen kwam met de wens niet te ontpolderen.
De weerstand tegen ontpolderen en het draagvlak probleem zijn een belangrijke rol in het
proces gaan spelen. Hierop zijn bij andere actoren nieuwe legitimiteitsproblemen ontstaan. Zo is er
kritiek geuit op het terugkomen op het besluit tot natuurherstel vanwege te weinig draagvlak. Dit
besluit is geaccepteerd door volksvertegenwoordigers en is daarmee democratisch en zou moeten
worden uitgevoerd. Dit legitimiteitsprobleem kan verklaard worden doordat deze actoren een andere
interpretatie hebben van de democratie, en uit een ander standpunt op het besluit. Zo zijn de Zeeuwse
natuur- en milieuorganisaties juist voor de uitvoer van het besluit, in de besluitvorming tot het besluit
hebben ze invloed gehad in het OAP en is zowel door belangenorganisaties in het OAP als bij de
ratificatie van de verdragen door volksvertegenwoordigers ondersteund, in hun ogen zeer
democratisch. Voor de tegenstanders van ontpolderen wordt de democratie juist geïnterpreteerd als
uiting geven aan de standpunten van de bevolking, onder de Zeeuwse bevolking is geen draagvlak
voor ontpolderen en het besluit is daarmee ondemocratisch.
Ook in reactie op het taboe van onteigenen is een proces-legitimiteitsprobleem ontstaan, de
weerstand tegen onteigenen zou een verkapte weerstand tegen ontpolderen zijn. Vanwege de
weerstand tegen ontpolderen en in de ogen van bestuurders en volksvertegenwoordigers
onontkoombaarheid van ontpolderen als natuurherstelmaatregel was het compromis wel natuurherstel
maar geen gedwongen ontpolderen. Hierdoor hebben de grondeigenaren veel hindermacht gekregen.
Als reactie hierop is de kritiek ontstaan dat hierdoor de Nederlandse regering zijn
verantwoordelijkheid niet neemt, maar een zeer noodzakelijk natuurherstel laat afhangen van enkele
grondeigenaren. Tevens is de kritiek dat hierdoor de transparantie in het proces is afgenomen, doordat
de discussie over ontpolderen nu overschaduwd is door de discussie over onteigenen. En tussen de
verschillende betrokken actoren bestaan verschillende discoursen over de nut en noodzaak van
onteigenen. Zo is de ZLTO principieel tegen onteigenen voor natuur, zonder het dwangmiddel kan
volgens de ZLTO op een betere manier onder betere verhoudingen natuurplannen worden
verwezenlijkt266. De heer Nijpels ziet onteigen juist als een noodzakelijke stok achter de deur, waar
ook de betreffende boeren voordeel van kunnen hebben. Deze verschillende visies op onteigenen zorgt
ervoor dat er ook verschillend is gedacht over de legitimiteit om onteigenen wel of niet bij voorbaat af
te keuren.
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In deze ronde zijn ook enkele proces- en output-legitimiteitsproblemen geuit doordat ze door
een lage invloed op het proces en de besluiten niet tevreden waren over de uitkomst. Zo is er kritiek
geuit op het voorstel voor het middengebied dat onvoldoende natuurherstel bevatte, kritiek op het
voorstel het verdronken land van Saeftinge te verlagen en op het cruciale besluit van de regering om
niet de Hedwigepolder te ontpolderen maar te kiezen voor buitendijkse schorontwikkeling. Deze keus
ging volledig in tegen het advies van de natuur- en milieuorganisaties.
Ook door de nieuwe actor in het proces de Eerste Kamer zijn enkele legitimiteitsproblemen
geuit. Zo voelde de Eerste Kamer zich niet gerespecteerd toen Vlaanderen met de uitvoer van de
verdieping op Vlaamse bodem begon na de goedkeuring van de Tweede Kamer. Politiek wordt de
noodzaak van de Eerste Kamer niet altijd gezien en de actie van Vlaanderen werd hierdoor
geïnterpreteerd alsof de Eerste Kamer geen invloed meer zou hebben in de ratificatie. Daarnaast was
er kritiek op de, volgens Eerste Kamerlid de heer Slager, onnodige complexiteit van het proces. De
verdieping en het natuurherstel zijn juridisch niet aan elkaar gekoppeld en hadden voor de
duidelijkheid van het proces dan ook beter niet gezamenlijk moeten worden goedgekeurd. Op dit punt
bestaat echter tussen de verschillende actoren ook verschillende interpretaties. Zo zijn voor de natuuren milieuorganisaties de verdieping en het natuurherstel wel met elkaar verbonden, vanuit de kritiek
op het uitblijven van het natuurherstel is dan ook kritiek geuit op de derde verdieping.
Na het besluit tot de Ontwikkelingsschets in 2005 en de protesten tegen ontpolderen in 2006
heeft er een lange tijd geduurd voordat de minister van LNV duidelijkheid had verschaft over de
natuurontwikkelingsplannen, pas in april 2009 is er een kabinetsbesluit gekomen. Op dit lange traject
is door veel actoren commentaar geleverd. De natuur- en milieuorganisaties uitten de kritiek dat de
bestuurders voor onduidelijkheid hebben gezorgd door niet de eerder afgesproken besluiten snel tot
uitvoer te brengen, de tegenstanders hadden juist de kritiek dat de minister niet naar de
overweldigende kritiek van Zeeuwen en Tweede Kamerleden op ontpolderen luisterde. Vanuit de
behoefte voor duidelijkheid bij zowel voor als tegenstanders van ontpolderen is de kritiek geuit dat het
kabinet een voorwaardelijk besluit heeft genomen, de Europese Commissie moet het wel positief
beoordelen. Hierdoor is er nog steeds geen volledige duidelijkheid die alle actoren wordt gewenst.
In deze ronde is door de ZLTO en de Levende Delta ook nog een heel ander proceslegitimiteitsprobleem geuit. Namelijk dat er onvoldoende transparantie is geweest in de onderzoeken
naar de noodzaak van ontpolderen en de mogelijkheid voor alternatieven. De onderbouwende
onderzoeken zouden niet onafhankelijk door wetenschappers tot stand zijn gekomen, doordat deze
wetenschappers voor hun opdrachten afhankelijk zijn van de overheid. Dit legitimiteitsprobleem kan
verklaard worden uit de geringe invloed die de ZLTO en de Levende Delta hebben gehad in de keuze
van de provincie en het ministerie wat onderzocht werd. Zo is het alternatief om het verdronken land
van Saeftinge te verlagen, dat actief is gesteund door de ZLTO en de Levende Delta, niet
overgenomen voor onderzoek door de provincie. Hierop hebben ze zelf onderzoek laten doen, waaruit
wel naar voren kwam dat het verlagen van Saeftinge een goed alternatief was.
Effecten van de legitimiteitsproblemen in ronde 5
In deze ronde heeft de kritiek op ontpolderen een zeer belangrijke rol gespeeld en is ook tot uiting
gekomen in het cruciale besluit van het kabinet de Hedwigepolder niet te ontpolderen. Hierop heeft
ook het niet accepteren van het rapport van de commissie Nijpels door Tweede Kamerleden en de
andere tegenstanders van ontpolderen een groot effect gehad. Deze kritiek werd ondersteund door het
rapport van de ZLTO en de Levende Delta, die vanuit de kritiek op de aanwezige onderzoeken zelf
onderzoek hebben laten uitvoeren door Deltares. Ook de herhaalde kritiek dat er geen draagvlak was
voor het ontpolderen van de Hedwigepolder heeft zijn effect gehad op het cruciale kabinetsbesluit.
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Deel 3: Conclusie
In dit laatste deel van deze scriptie staan de conclusies van dit onderzoek in H9 centraal. Eerst zal de
mate van invloed van de lokale en regionale actoren worden weergegeven en in de multi-actor en
multi-level context worden geplaatst. Het zeer invloedrijke output-legitimiteitsprobleem van
ontpolderen zal in meer detail worden besproken en verklaard. Tevens zal in meer detail in worden
gegaan op de invloedrijke kritiek op het democratische gehalte van het besluit (inputlegitimiteitsprobleem) en de kritiek op de verwijzing naar ‘Brussel‘ (proces-legitimiteitsprobleem).
Daarnaast zal er een reflectie worden gegeven op het gebruik van het theoretische kader en de
conclusies van dit onderzoek. Tot slot zal de conclusie worden gegeven waarin de twee hoofdvragen,
de mate van invloed van lokale en regionale actoren en een verklaring voor de legitimiteitsproblemen
in het proces, worden beantwoord.
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H9 Conclusies
In dit hoofdstuk zijn de conclusies van dit onderzoek weergegeven. Eerst zal dieper worden ingegaan
op de invloed van de actoren in een multi-actor en multi-level context, waarna de invloedrijke
legitimiteitsproblemen van het proces zullen worden besproken en verklaard. Tevens zal een reflectie
op het onderzoek worden gegeven. En tot slot zullen de conclusies die de beantwoording van de
hoofdvragen vormen in de laatste paragraaf worden samengevat.

9.1 Invloed van de lokale en regionale actoren in een multi-actor en multilevel context
Zoals uit de analyse van het beleidsproces is gebleken zijn er verschillende lokale en regionale actoren
actief geweest in het beleidsproces. Voor al deze actoren is de proces- en productinvloed bepaald, deze
zijn allemaal overzichtelijk weergegeven in bijlage 6. Hieronder zal per actor de rol in het proces en de
mate van invloed worden besproken. Verder zal deze invloed in de multi-actor en multi-level context
van het proces worden geplaatst, waarbij in zal worden gegaan op de verschillende
invloedmogelijkheden van de lokale en regionale actoren op het proces en de cruciale besluiten en de
interacties tussen actoren van verschillende niveaus.

9.1.1 Invloed lokale en regionale actoren in het beleidsproces “Natuurherstel
Westerschelde”
De lokale en regionale actoren hebben in het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde― een matige
tot substantiële invloed gehad. Er zijn echter duidelijk verschillen tussen de rollen die de betrokken
actoren hebben gespeeld en op welk moment ze invloed hebben kunnen uitoefenen. Op het cruciale
besluit van de Ontwikkelingsschets hebben de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties een substantiële
invloed gehad. Voor de uitvoering van het natuurherstel waren de lokale en regionale actoren de
ZLTO, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties en de gemeenten en waterschappen langs de
Westerschelde op provinciaal niveau betrokken en geïnformeerd via de regiostuurgroep en hadden op
deze manier en door lobby activiteiten een matige invloed kunnen uitoefenen. Het protest tegen
ontpolderen kwam in 2005 vooral van de lokale overheden, maar zij hadden in ronde 1 weinig invloed
met dit protest. Pas met de massale protesten tegen ontpolderen in 2006 ging de kritiek op ontpolderen
een doorslaggevende rol spelen in het proces. Op dat moment ontstond een losse protestcoalitie van
actoren tegen ontpolderen, waarbij iedere actor zijn eigen rol en invloed probeerde uit te oefenen, maar
met het gemeenschappelijke doel om ontpolderen tegen te houden. Deze protestcoalitie bestond uit de
lokale en regionale actoren de ZLTO, de Levende Delta en actievoerders tegen ontpolderen
(actiecomités en individuele Zeeuwse burgers) en heeft vanaf ronde 2 een matige tot substantiële
invloed gehad op de richting van het proces. In ronde 2 werd deze protestcoalitie ook ondersteund
door de doelgerichte acties van de gemeenteraden en waterschappen langs de Westerschelde die
moties aannamen tegen ontpolderen. In het verdere verloop van het proces hebben de lokale overheden
minder van zich laten horen, met uitzondering van enkele gemeenten en het waterschap in ZeeuwsVlaanderen. In ronde 3 lagen de invloedmogelijkheden vooral bij de actoren die betrokken waren bij
het Zeeuwse Voorstel, de ZLTO, de Levende Delta en de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties.
Nadat het mislukt was dit voorstel om te zetten in een officieel akkoord (door het cruciale besluit van
de ZLTO en de Levende Delta om uit het overleg te stappen), verplaatste de activiteiten van de het
merendeel van de actoren zich van het provinciale naar het nationale niveau, in verband met het
ratificatieproces van de Tweede Kamer. Op het besluit de verdragen te ratificeren hebben de lokale en
regionale actoren weinig invloed gehad. Op het besluit de commissie Nijpels in te stellen om
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alternatieven voor het ontpolderen van de Hedwigepolder te vinden hebben de protestcoalitie en de
gemeente Hulst en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen met een petitie aan de Tweede Kamer echter
wel een matige tot substantiële invloed kunnen uitoefenen. In ronde 5 was het lange tijd onduidelijk
welke richting het besluit van de minister over het natuurherstel op zou gaan. De protestcoalitie en de
Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties hebben beide geprobeerd de minister te overtuigen om
respectievelijk tegen dan wel vóór ontpolderen van de Hedwigepolder te kiezen. Uiteindelijk is met
het kabinetsbesluit besloten om niet te ontpolderen, waarmee het doel van de protestcoalitie is behaald
en zijn daardoor een matige tot substantiële invloed hebben gehad. Hierbij speelde ook het alternatieve
plan van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen een belangrijke rol en had daardoor ook het waterschap
Zeeuws-Vlaanderen een matige tot substantiële invloed op het cruciale besluit.
Zoals uit de beschrijving van de invloed van de lokale en regionale actoren op het proces blijkt
hebben de protestcoalitie, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties en de lokale overheid duidelijk
een verschillende invloed gehad op het proces. Deze drie groepen van actoren zullen hieronder in meer
detail worden besproken.
Protestcoalitie tegen ontpolderen
De protest coalitie met het gezamenlijke doel geen ontpoldering heeft een grote rol gespeeld in het
proces. Zonder de protesten zou het oorspronkelijke plan om 600ha te ontpolderen voor natuurherstel
naar alle waarschijnlijkheid zijn uitgevoerd. Deze coalitie bestaat uit een diverse groep van actoren
met een gezamenlijke kritiek op ontpolderen: de boerenbelangenorganisatie de ZLTO, de
onafhankelijke Stichting de Levende Delta, de lokale actiecomités tegen ontpolderen en individuele
actievoerders (waaronder personen op persoonlijke titel die ook verbonden zijn met een gemeente of
waterschap langs de Westerschelde), Provinciale Statenleden, Tweede Kamerleden, Eerste
Kamerleden en ook een Europees parlementslid. Deze coalitie bestaat dus niet alleen uit lokale en
regionale actoren, maar is ook gesteund door provinciale, nationale en zelfs Europese politici die een
belangrijke rol hebben gespeeld. In dit onderzoek is echter de focus gelegd op de invloed van de lokale
en regionale actoren: de ZLTO, de Levende Delta en de actievoerders. Deze actoren hebben ieder hun
eigen rol en invloed gebruikt om ontpolderen tegen te houden.
De ZLTO heeft als gerespecteerde boerenbelangenorganisatie een belangrijke rol gespeeld in
het proces. Al vanaf het begin van de Ontwikkelingsschets was de ZLTO betrokken bij het proces, met
de heer De Koeijer als vertegenwoordiger in het OAP (Overleg Adviserende Partijen, een
adviesorgaan bij de totstandkoming van de Ontwikkelingsschets, zie H3) en had hierbij de rol van
consultator en adviseur. Echter op het besluit tot het natuurherstel in de Ontwikkelingsschets heeft de
ZLTO weinig tot geen invloed gehad. Ondanks het ontpolderingsaspect in het besluit werd hieraan wel
meegewerkt, vanuit de opvatting dat meewerken het beste alternatief was en het natuurherstel
vanwege Europese regelgeving onontkoombaar was. Echter door veranderingen in het proces, zoals
het massale protest (van onder andere lokale boeren) in 2006 als reactie op het besluit om 5 concrete
polders aan te wijzen, veranderde de opstelling van het ZLTO. Na eerst het besluit te hebben gesteund,
ging de ZLTO actief protesteren tegen het besluit van ontpolderen voor natuurherstel. Daarnaast is de
ZLTO actief gaan lobbyen voor alternatieven. Zo heeft de ZLTO samen met de Levende Delta in
ronde 2 verzocht om onafhankelijk onderzoek naar de alternatieven, dat er in de vorm van de
commissie Maljers is gekomen. In ronde 3 speelde de ZLTO een doorslaggevende rol door het
cruciale besluit om niet verder te gaan met het Zeeuwse voorstel. Echter met dit besluit werd de
invloedrijke positie op provinciaal niveau ook afgesloten, de provincie Zeeland ging zelfstandig verder
met het Zeeuwse voorstel, al was er consultatie van onder andere de ZLTO. De focus van de ZLTO
was in ronde 4 echter gericht op lobbyen bij de Tweede Kamer in verband met het ratificatieproces.
Enkele Tweede Kamerleden waren al overtuigde tegenstanders van ontpolderen en kunnen op deze
manier ook als onderdeel van de protestcoalitie worden beschouwd. De ZLTO heeft bijgedragen aan
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de weerstand van de Tweede Kamerleden op het onderdeel van natuurherstel in het Scheldeverdrag.
Dit heeft de Tweede kamer echter uiteindelijk wel goedgekeurd, ondanks de lobby van de ZLTO. Het
protest van onder andere de ZLTO heeft echter wel invloed gehad op het besluit om de commissie
Nijpels in te stellen. In ronde 5 heeft de ZLTO, samen met de Levende Delta, een belangrijke rol
gespeeld door de conclusies van de commissie Nijpels niet te accepteren. Als reactie kwamen zij met
een eigen rapport, waarin ze aantonen dat er ook wetenschappelijke argumenten zijn tegen het
ontpolderen van de Hedwigepolder en argumenten voor het alternatief van Saeftinge ( het gedeeltelijk
verlagen van het verdronken land van Saeftinge, waardoor oud schor kan worden omgezet in jong slik
en schor). Als reactie op de nieuwe informatie uit het rapport van de ZLTO en de Levende Delta heeft
de Tweede Kamer een hoorzitting georganiseerd. De doelgerichte acties van de ZLTO als overleg,
inspraak en lobby hebben ertoe bijgedragen dat het kabinet in 2009 heeft besloten de Hedwigepolder
niet te ontpolderen.
Stichting de Levende Delta is als Zeeuwse belangenorganisatie opgericht in 1999 in reactie op
de ontpolderingsplannen. De stichting heeft tot doel als belangenbehartiger voor een hoogwaardig
leefmilieu in het Deltagebied op te treden en nieuwe maatregelen aan te dragen ter versterking van de
natuur zonder afbraak te doen van het bestaande, maar een evenwicht te vinden tussen economie en
ecologie. Tijdens het proces van de Ontwikkelingsschets en in ronde 1 heeft de Levende Delta als
actor geen belangrijke rol gespeeld, pas in 2006 tijdens de massale protesten tegen ontpolderen is de
Levende Delta als belangenbehartiger geaccepteerd door de provincie Zeeland. En heeft het in
samenwerking met de ZLTO een invloedrijke rol kunnen spelen in het proces. Hierbij heeft de
Levende Delta ook een belangrijke rol gespeeld door het aandragen van het alternatief van Saeftinge
en het verbeteren van dit plan na afwijzing door de commissie Maljers. In ronde 3 was de Levende
Delta een van de partijen van het Zeeuwse voorstel, dat in eerste instantie ook werd goedgekeurd door
het bestuur van de Levende Delta. Echter door protest van de achterban en de positie van de ZLTO,
heeft de Levende Delta samen met de ZLTO het cruciale besluit genomen niet verder te gaan met
overleg tot een akkoord. Na dit moment heeft de Levende Delta met lobby en samenwerking met de
ZLTO een matige tot substantiële invloed kunnen uitoefenen, vergelijkbaar met de invloed van de
ZLTO.
Ook de actievoerders tegen ontpolderen hebben een invloedrijke rol gespeeld. Terwijl de
ZLTO en de Levende Delta het protest tegen ontpolderen vooral via lobby en overleg hebben
verwoord, hebben de actievoerders gebruik gemaakt van andere middelen, zoals protestborden,
handtekeningen verzamelen en bijeenkomsten in de vorm van volksvergaderingen. De actievoerders
tegen ontpolderen vormen een diverse groep personen, zowel verenigd in actiecomités als ook
individuele actieve Zeeuwse burgers, die bijvoorbeeld brieven stuurden naar de PZC (Provinciale
Zeeuwse Courant). Van de lokale actiecomités heeft het actiecomité Red onze Polders ook op
nationaal niveau een rol gespeeld in het proces. Het massale protest tegen ontpolderen in 2006 als
reactie op de aanwijzing van de 5 polders door de provincie Zeeland was de eerste doelgerichte actie
van de actievoerders. Met protestborden en kritiek tijdens de informatiebijeenkomsten en openbare
vergaderingen van de provincie lieten de lokale boeren weten tegen de ontpolderingsplannen te zijn.
Dit protest werd versterkt door alle ingezonden brieven van burgers die door de PZC werden geplaatst.
Er werden actiecomités opgericht om acties op te zetten, zoals de handtekeningenactie tegen
ontpolderen, waarbij uiteindelijk 27000 handtekeningen zijn opgehaald en aan de Tweede kamer zijn
aangeboden. Met deze doelgerichte acties hebben de actievoerders aandacht voor de weerstand tegen
ontpolderen gekregen, in de media en bij de politiek. Hiermee hebben ze het maatschappelijke
draagvlak van de Zeeuwse bevolking en het bestuurlijke draagvlak van de Zeeuwse en nationale
politici kunnen beïnvloeden. Ook in de volgende rondes bleven de actievoerders protesteren tegen
ontpolderen. In ronde 3 richtte dit protest zich ook op het voorstel voor Braakman-Zuid en de plannen
voor Perkpolder en Waterdunen. In ronde 4 en 5 was er veel aandacht voor de nationale
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ontwikkelingen en de nadruk op de Hedwigepolder, maar ook op lokaal niveau bleef er geprotesteerd
worden tegen ontpolderen. Hierbij zijn de actievoerders nooit een officiële gesprekspartner geworden
om op die manier invloed uit te oefenen, maar iedereen in het proces was bekend met het actiecomité
Red onze Polders en wist van het lage draagvlak bij de lokale boeren en de Zeeuwse bevolking. Op
deze manier hebben de actievoerders een matige tot substantiële invloed kunnen uitoefenen vanaf
ronde 2.
Naast de ZLTO, de Levende Delta en de actievoerders zijn enkele andere actoren ook tijdelijk
onderdeel geweest van de protestcoalitie. Zo hebben de insprekers die tijdens de procedure tot de
Ontwikkelingsschets protesteerden tegen de ontpolderplannen op dat moment een matige tot
substantiële invloed gehad om het Braakman gebied uit de uiteindelijke versie van de
Ontwikkelingsschets te houden. Toen de optie van het project Braakman-Noord via het Zeeuwse
voorstel weer een serieus voorstel werd heeft ook het bedrijf Chemical DOW een grote invloed gehad
op het besluit van de provincie Zeeland om niet verder te gaan met dit project.
Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties
In tegenstelling tot de protestcoalitie waren de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties in eerste
instantie zeer tevreden over het besluit tot natuurherstel in de Ontwikkelingsschets. In het proces van
de Ontwikkelingsschets waren zij vertegenwoordigd door de werkgroep Schelde-estuarium (een
samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse natuur- en milieuorganisaties) in het OAP. De
noodzaak tot natuurherstel heeft in de totstandkoming van de Ontwikkelingsschets een grote rol
gespeeld en op het besluit tot de 600ha natuurherstel is een substantiële invloed geweest van de
natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties. Over dit besluit
bestond dan ook tevredenheid en het doel voor deze actor was dan ook de uitvoer van dit besluit.
Echter door de protesten in 2006 is het proces de richting opgegaan van alternatieven waarop de
Zeeuwse natuurorganisaties weinig tot geen invloed hebben gehad. Deze invloedbepaling berust
vooral op het tweede gedeelte van de gebruikte definitie van invloed, namelijk dat er sprake is van
invloed wanneer het besluit of richting van het proces overeenkomt het het doel van de actor. De
richting en de besluiten vanaf ronde 2 kwamen meestal niet overeen met het doel van de Zeeuwse
natuur- en milieuorganisaties: de uitvoer van het natuurherstel door middel van ontpolderen, volgens
hen de beste maatregel voor natuurherstel. De besluiten tot verder onderzoek naar alternatieven werd
wel getolereerd maar niet heel erg ondersteund door de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties. In
ronde 3 hadden de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties wel weer een matige tot substantiële invloed
op het proces, doordat ze gezien de maatschappelijke en bestuurlijke situatie bereid waren tot een
compromis over de te nemen maatregelen. Deze opstelling werd niet gedeeld door de nationale
natuurorganisatie de Vogelbescherming. Uiteindelijk heeft dit compromis echter niet geleid tot de
uitvoer van het gewenste natuurherstel door ontpolderingsprojecten. En ondanks de lobby activiteiten
en reacties tijdens onder andere de hoorzitting van de Tweede kamer hebben de Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties ook weinig tot geen invloed gehad op het kabinetsbesluit om niet te ontpolderen.
De lokale overheid
De meerderheid van de lokale overheid, de gemeenten en de waterschappen langs de Westerschelde
hebben tijdens het proces laten weten tegen ontpolderen te zijn. Als lokale overheden hebben ze echter
in de meeste gevallen geen tot weinig invloed kunnen uitoefenen. In ronde 1 werden wel doelgerichte
acties door enkele gemeenten in de vorm van gemeenteraadsbesluiten en brieven aan de provincie
Zeeland en de Tweede Kamer uitgevoerd. Dit heeft echter geen invloed gehad op de richting van het
proces en de cruciale besluiten. In ronde 2 ondersteunden de moties tegen ontpolderen, van de
gemeenteraden en het bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen, het protest tegen ontpolderen.
Hierdoor hadden de lokale overheden als onderdeel van de protestcoalitie een substantiële invloed op
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het proces en het cruciale besluit de commissie Maljers in te stellen. Na ronde 2 zijn er echter weinig
nieuwe doelgerichte acties door de lokale overheden uitgevoerd waardoor er weinig tot geen invloed
was op het proces. Echter in Zeeuws-Vlaanderen hebben enkele gemeenten en het waterschap wel
matige tot substantiële invloed op cruciale besluiten. Zo hebben de gemeente Hulst en het waterschap
Zeeuws-Vlaanderen met de petitie aan de Tweede Kamer met het alternatief van schorontwikkeling
bijgedragen aan het discours dat er goede alternatieven zijn. Op die manier is door de gemeente Hulst
en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen een matige tot substantiële invloed uitgeoefend op het besluit
de commissie Nijpels in te stellen. En met het aanbod van de hernieuwde versie van het alternatief van
schorontwikkeling door het waterschap Zeeuws-Vlaanderen tijdens de hoorzitting van de Tweede
Kamer in februari 2009, heeft het waterschap Zeeuws-Vlaanderen een matige tot substantiële invloed
gehad op het cruciale kabinetsbesluit om niet te ontpolderen. Echter tijdens het hele proces hebben de
lokale overheden geen invloedrijke rol gespeeld, zeker niet in vergelijking tot de andere actoren in het
proces.

9.1.2 Invloed in een multi-actor en multi-level context
Vanuit een multi-actor en multi-level governance benadering van het beleidsproces ―Natuurherstel
Westerschelde‖ is de focus van dit onderzoek gericht op de rol en mate van invloed van de lokale en
regionale actoren. In de vorige paragraaf is deze mate van invloed per actor besproken, in deze
paragraaf zal deze invloed in de multi-actor en multi-level context worden geplaatst.
Verschillende invloedmogelijkheden op het proces en op de cruciale besluiten
Zoals uit de bepaling van de invloed van de lokale en regionale actoren is gebleken is dit een proces
geweest waarbij ook de lokale en regionale actoren een belangrijke rol hebben kunnen spelen. Hierbij
was de toegankelijkheid tot het besluitvormingsproces echter niet voor alle actoren gelijk. De ZLTO
en de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties waren gevestigde gesprekspartners voor de provinciale
overheid en werden in het besluitvormingsproces samen met de lokale overheden betrokken in de
vorm van een stuurgroep waarbij ze de rol van consultator hadden.
Stichting de Levende Delta werd pas als gesprekspartner erkend na de protesten in 2006 en is hierna
door de provincie ook betrokken bij het Zeeuwse voorstel en de besprekingen van de uitwerking door
de provincie van de maatregelen voor het middengebied. De actievoerders stonden buiten het officiële
besluitvormingsproces, maar werden wel gehoord en kregen de mogelijkheid in te spreken bij
openbare vergaderingen en petities aan te bieden. Daarnaast hadden de lokale boeren als
grondeigenaar van de betreffende polders een sterke hindermacht, doordat de volksvertegenwoordigers
op provinciaal en nationaal niveau als voorwaarde vrijwillige grondverwerving voor ontpolderen
hadden gesteld. Op deze manier hebben zij ook een grote invloedsmogelijkheid gekregen en gebruikt.
Zo heeft de eigenaar van de Hedwigepolder meerdere malen kenbaar gemaakt niet te willen verkopen.
De lokale en regionale actoren hadden ieder eigen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op
het proces, en zoals uit de invloedbepaling is gebleken, zie bijlage 6, is er ook matige tot substantiële
invloed uitgeoefend. De mogelijkheid om ook op de cruciale besluiten invloed uit te oefenen was
echter lager. De meeste cruciale besluiten zijn door overheden op een hoger beleidsniveau genomen:
de minister van LNV, de Tweede Kamer en de provincie Zeeland. Deze overheidsactoren zijn wel
beïnvloed door de lokale en regionale actoren maar bij de cruciale besluiten speelden meestal hogere
actoren en belangen een grotere rol. De uitzondering hierop is het cruciale besluit van de ZLTO en de
Levende Delta om niet verder te gaan met een officieel Zeeuws akkoord. Dit besluit zorgde er echter
ook voor dat de lokale en regionale actoren verder in het proces een minder directe invloed konden
uitoefenen, niet in overleg maar via lobby en consultatie. Ook uit de geringe invloed van de lokale
overheidsactoren in het proces blijkt dat de hiërarchische structuur binnen de overheid in dit proces
een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in de besluitvorming.
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De interacties tussen actoren van verschillende niveaus
In de beschrijving en de analyse van het beleidsproces is naar voren gekomen dat er veel interacties
zijn geweest tussen actoren van verschillende niveaus. Dit komt heel sterk naar voren in de
protestcoalitie tegen ontpolderen. Niet alleen lokale en regionale actoren hebben samengewerkt in hun
protest tegen ontpolderen ook tussen actoren van verschillende niveaus is er een verwevenheid
ontstaan. Zo namen politici van zowel het gemeentelijk, provinciale, nationaal en Europees niveau
deel aan volksvergaderingen en aan de boomplant actie in de Hedwigepolder. Er zijn persoonlijke
contacten door de verschillende niveaus heen, tussen Zeeuwse burgers, belangenorganisaties als ZLTO
en de Levende Delta en politici van verschillende overheidsniveaus.
Tussen de bestuurders en ambtenaren op provinciaal en nationaal niveau is er veel
samengewerkt aan de invulling van het natuurherstel. Er is regelmatig overlegd tussen de
Gedeputeerde van Zeeland en de minister van LNV en tussen hun ambtenaren. Doordat de minister de
eindverantwoordelijkheid heeft over het natuurherstel heeft er veel terugkoppeling en afstemming met
de minister plaatsgevonden.
Ook tussen de Zeeuwse en nationale natuur- en milieuorganisaties heeft er interactie en
samenwerking plaatsgevonden. Zo hebben de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties samen met
natuurmonumenten en de Vogelbescherming bezwaar gemaakt tegen de verdieping van de
Westerschelde. Echter over de invulling van het natuurherstel bestond er wel onenigheid, de Zeeuwse
natuur- en milieuorganisaties waren met het Zeeuwse voorstel wel bereid tot een compromis met de
tegenstanders van ontpolderen, de Vogelbescherming bleef echter principieel voor ontpolderen als
enige beste maatregel voor natuurherstel.
Tevens heeft er een opmerkelijke interactie plaatsgevonden met het Europese niveau. De
Europese regelgeving in de vorm van de Vogel- en Habitatrichtlijn en een mogelijke ingebrekestelling
door de Europese commissie waren belangrijke referentiekaders voor de minister van LNV, voor de
provincie Zeeland en de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties. Echter de Europese Commissie was
hierbij een onzichtbare actor, meer als een afwezige politieagent waarmee de minister en de provincie
rekening moesten houden. Echter de enkele tegenstanders van ontpolderen waren niet bang voor deze
afwezige actor en hebben juist een discours verwoord dat er een ruimere interpretatie van de regels
mogelijk is zonder hiervoor gestraft te worden. De Europese Commissie heeft in het proces echter een
hele passieve rol gespeeld. Enkel in december 2007 is er een brief gestuurd waarin de zorgen over de
voortgang van het natuurherstel werden geuit. Wel heeft de Europese Commissie gereageerd op
vragen van Europarlementariër mevrouw Corbay en de commissie Nijpels. Met het kabinetsbesluit is
de Europese Commissie gevraagd om een actievere rol door op voorhand over het alternatieve plan
een oordeel te geven.

9.2 Invloedrijke legitimiteitsproblemen
Er zijn veel legitimiteitsproblemen door verschillende actoren, deze zijn allemaal overzichtelijk
weergegeven in bijlage 5. In een complex en conflictueus beleidsproces als het proces rond het
natuurherstel in de Westerschelde is het praktisch onmogelijk om iedereen tevreden te stellen met een
besluit. Echter niet alle legitimiteitsproblemen die in het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde―
zijn geuit hebben ook daadwerkelijk effect gehad in de besluitvorming. Er is namelijk één
legitimiteitsprobleem dat het hele besluitvormingsproces heeft gedomineerd, namelijk de kritiek op
ontpolderen. Dit output-legitimiteitsprobleem heeft een overheersende rol gespeeld in het proces,
vanuit de protesten tegen ontpolderen hebben de tegenstanders veel invloed kunnen uitoefenen op het
proces. En vanuit deze weerstand tegen ontpolderen zijn ook andere kritiekpunten bij actoren in het
proces ontstaan, zoals de kritiek dat ontpolderen niet de enige geschikte mogelijkheid zou zijn voor
natuurherstel, waaruit het discours is ontstaan dat er alternatieven zijn voor het natuurherstel.
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Daarnaast is de algemene kritiek op ontpolderen ook verwoord in concrete kritiek tegen het voorstel
van Braakman-Zuid en het Zeeuwse voorstel dat ontpolderingmaatregelen bevatte. Hierbij is het
opvallend dat sommige actoren principieel in alle gevallen tegen ontpolderen zijn en andere actoren in
specifieke gevallen, zoals de Provinciale Staten in het geval van het project Waterdunen wel
ontpolderen accepteren.
Naast het cruciale legitimiteitsprobleem zal ook het belangrijkste input-legitimiteitsprobleem
in meer detail worden verklaard, namelijk de kritiek op het democratische gehalte van het besluit tot
natuurherstel door middel van ontpolderen, terwijl er onder de meerderheid van de Zeeuwen geen
draagvlak voor is. Deze kritiek is door veel politici als argument tegen ontpolderen gebruikt. Ook de
kritiek op het besluitvormingsproces in het OAP voor de Ontwikkelingsschets hangt hiermee samen,
het Zeeuwse belang zou in dit besluitvormingsproces onvoldoende tot zijn recht zijn gekomen.
Daarnaast zal in dit hoofdstuk een verklaring worden gezocht voor het invloedrijke proceslegitimiteitsprobleem: de kritiek op de rol van Europa. Het discours dat de maatregelen noodzakelijk
zijn voor ‗Brussel‘ heeft in het proces een invloedrijke rol gespeeld. De kritiek hierop is verwoord in
het concurrerende discours dat ontpolderen niet noodzakelijk is en dit discours heeft in het
beleidsproces een belangrijke rol gespeeld. Zo zijn er enkele juridische onderzoeken uitgevoerd om te
bepalen wat nu wel en niet is toegestaan volgens de Europese regels. Het belang van de Europese
wetgeving in dit proces blijkt ook uit de kanttekening die het kabinet heeft geplaatst bij het cruciale
besluit om de Hedwigepolder niet te ontpolderen, het alternatieve plan moet wel positief beoordeeld
moet worden door de Europese Commissie. Opvallend is dat vooral verwezen is naar het belang van
Europa, terwijl de Europese Commissie nauwelijks zelf actief was in het proces als actor.
Voor deze drie output-, input- en proces-legitimiteitsproblemen die belangrijke effecten in het
beleidsproces hebben gehad en door een brede groep van actoren is gedeeld, zal een gedetailleerde
verklaring worden geven. Met aandacht voor de oorsprong van het legitimiteitsprobleem en een
verklaring waarom juist deze problemen een invloedrijke rol hebben gespeeld in het proces.

9.2.1 Output-legitimiteitsprobleem: weerstand tegen ontpolderen
De kritiek op ontpolderen is door een grote diverse groep van actoren in het proces gedeeld. Zonder
deze kritiek waren de oorspronkelijke natuurherstelmaatregelen van de Ontwikkelingsschets
waarschijnlijk al uitgevoerd. Deze kritiek is niet als reactie op de Ontwikkelingsschets ontstaan, maar
bestond al tegen de natuurcompensatie plannen voor de tweede verdieping in 1996. Tijdens het proces
van de Ontwikkelingsschets is deze kritiek slechts door enkele personen buiten het proces tijdens de
inspraakprocedures geuit. De betrokken actoren die later in het proces ook actief protesteerden tegen
ontpolderen, zoals de ZLTO, waren op dat moment in de overtuiging dat deze maatregel
onontkoombaar was en tolereerden het ontpolderen. Na het cruciale besluit, de vastlegging van de
Ontwikkelingsschets in maart 2005, werd deze kritiek echter wel geuit door enkele gemeenten rond de
Westerschelde en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Ook bij de Provinciale Staten van Zeeland
leefde deze kritiek in eerste instantie maar de maatregel werd uiteindelijk wel getolereerd. Vanwege
het onderbouwingsrapport van het ministerie van LNV en het standpunt van de Gedeputeerde Staten
stemde de meerderheid van de Provinciale Staten in met ontpolderen als natuurherstelmaatregel, echter
wel op basis van vrijwilligheid. De bepalende kritiek vond pas plaats aan het begin van ronde 2, toen
steeds meer personen begonnen te protesten tegen het ontpolderen als natuurherstelmaatregel.
Uiteindelijk ontstond er een coalitie bestaande uit individuele actievoerders, actiecomités, de ZLTO,
de Levende Delta, gemeenteraden en waterschapsbesturen langs de Westerschelde, Provinciale
Statenleden, Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden en ook een Europees parlementslid met een
gezamenlijke kritiek op ontpolderen.
De slogan van de actievoerders is direct verbonden met dit output-legitimiteitsprobleem:
‗ontpolderen nee!‘. Deze protesten met de kritiek op ontpolderen droegen er aan bij dat er gekeken is
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naar alternatieven. De tegenstanders van ontpolderen hebben met deze kritiek een grote mate van
invloed gehad op het proces en op enkele cruciale besluiten. Zo is tot het instellen van de commissie
Maljers besloten onder andere vanwege de protesten tegen ontpolderen. Het Zeeuwse voorstel is ook
vanwege de protesten bij de achterban van de ZLTO en de Levende Delta (die onder andere bestond
uit actievoerders tegen ontpolderen) niet vastgelegd in een Zeeuws akkoord. Al speelde bij het
mislukken van het Zeeuwse akkoord het aspect van onteigenen de doorslaggevende rol. Ook bij het
besluit van de Tweede Kamer om een commissie in te stellen om alternatieven te laten onderzoeken
bij het goedkeuren van het Scheldeverdrag heeft de weerstand tegen ontpolderen een belangrijke rol
gespeeld. Voornamelijk doordat Tweede Kamerleden verantwoordelijk voor dit dossier zelf tegen
ontpolderen waren, vanuit persoonlijke overtuiging of vanwege de protesten in Zeeland. Ook het
cruciale besluit waarmee de analyse van dit onderzoek is geëindigd, het kabinetsbesluit om de
Hedwigepolder niet te ontpolderen is voor een belangrijk gedeelte beïnvloed door de weerstand tegen
ontpolderen, vooral de weerstand bij de Tweede Kamerleden tegen ontpolderen.
Door deze besluiten in het proces is dit kritiekpunt voor veel actoren weggenomen. Ten eerste
is er een alternatief plan opgesteld voor het middengebied door de gemeente, hierdoor zal er niet
ontpolderd worden in een van de 5 oorspronkelijk aangewezen polders. Al zal bij enkele projecten
zoals Waterdunen en Perkpolder wel landbouwgrond worden omgezet in estuariene natuur. Hierop is
door een kleinere groep van actievoerders die in alle gevallen principieel tegen ontpolderen zijn, wel
kritiek geuit. Echter deze projecten zijn geaccepteerd door de politici in de Provinciale Staten, doordat
het integrale projecten zijn waarbij niet alleen de natuur maar ook economische belangen spelen. Door
het kabinetsbesluit zal ook de Hedwigepolder niet ontpolderd worden waardoor voor de meeste
actoren het legitimiteitsprobleem niet meer aanwezig is. Enkel de natuurontwikkelingsplannen voor ‘t
Zwin bestaan nog steeds, maar doordat dit betrekking heeft op een relatief klein oppervlak is de
weerstand hiertegen relatief laag. Door de besluiten om in de meeste gevallen niet te ontpolderen is er
meer bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak ontstaan voor de natuurherstelmaatregelen.
Tegelijkertijd zijn er echter ook nieuwe output-legitimiteitsproblemen ontstaan. Door de natuur- en
milieuorganisaties en enkele hoogleraren ecologie is er met protest gereageerd op het kabinetsbesluit
om ontpolderen niet toe te passen als natuurherstel. Hierbij is voornamelijk kritiek geuit op de
buitendijkse maatregelen die als alternatief zijn gekozen voor het ontpolderen.
Verklaring voor de oorsprong van het legitimiteitsprobleem
De weerstand tegen ontpolderen is geen nieuw legitimiteitsprobleem. Toen ontpolderen als plan werd
gepresenteerd als natuurcompensatie voor de tweede verdieping is er veel protest ontstaan en is
uiteindelijk voor andere maatregelen gekozen. De weerstand tegen ontpolderen speelde toen niet
alleen in Zeeland, ook de Tweede Kamer liet met de motie Van den Berg (SGP) in 1998 weten dat
ontpolderen niet als instrument kan worden toegepast. In de jaren negentig speelde het argument van
veiligheid een grote rol om tegen ontpolderen te zijn. In het beleidsproces ―Natuurherstel
Westerschelde‖ (2005-2009) zijn vooral andere redenen naar voren gekomen waarom personen tegen
ontpolderen zijn. Zo is het argument gebruikt dat goede landbouwgrond niet mag worden opgeofferd
voor natuur. Dit argument hangt samen met de waarde die iemand hecht aan natuur en aan landbouw.
Daarnaast wordt ontpolderen als kapitaalvernietiging gezien, er is immers veel geld en arbeid
geïnvesteerd in de polders. Ook het culturele argument dat ontpolderen ‗niet Zeeuws‘ is, er is immers
altijd door de Zeeuwen gevochten tegen de zee. Dit hangt ook samen met het argument dat het niet
gepast is aan de dijken te komen vanwege de ramp in 1953 in Zeeland. Ook het sociale argument dat
personen tegen ontpolderen zijn omdat de betrokken boeren en bewoners er tegen zijn en een
dergelijke ingrijpende maatregel alleen mag plaatsvinden wanneer er steun is vanuit de betrokken
bewoners of steun vanuit de meerderheid van de bevolking. Iemands achtergrond en discours over het
belang van natuur en (Zeeuwse) landbouwgrond speelt dan ook een belangrijke rol in het standpunt
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ten opzichte van ontpolderen. Door veel personen wordt estuariene natuur als minder waardevol
beschouwd dan landbouwgrond. Daarnaast heeft het culturele aspect een belangrijke rol gespeeld.
Doordat door tegenstanders ontpolderen als ‗niet Zeeuws‘ is ervaren, is de Zeeuwse identiteit
gekoppeld aan het niet accepteren van ontpolderen.
De weerstand tegen ontpolderen berust bij tegenstanders op verschillende redenen. Dit is ook
de verklaring waarom sommige actoren in alle gevallen tegen ontpolderen zijn, terwijl bij andere
personen de weerstand minder fundamenteel is waardoor als voldoende andere belangen gediend
worden met het plan ontpolderen niet langer onoverkomelijk is, zoals in het geval van Waterdunen
voor de meerderheid van de Provinciale Statenleden.
Verklaring waarom deze kritiek een zeer invloedrijke rol heeft gespeeld
Een bepaalde mate van weerstand tegen ontpolderen werd wel verwacht door beleidsmakers, gezien de
protesten ten tijde van de 2 de verdieping. Hierdoor heeft dit legitimiteitsprobleem ook een rol gespeeld
bij de Ontwikkelingsschets. Onder andere vanwege de verwachte weerstand tegen ontpolderen heeft
de provincie Zeeland infrastructurele projecten als compensatie kunnen afspreken met het Rijk. Er
werd verwacht dat door de betrokkenheid van de ZLTO in het OAP ook de tegenstanders van
ontpolderen werden vertegenwoordigd267. Echter er was een verschil tussen de perceptie van de ZLTO
en de betreffende boeren die getroffen werden door de natuurherstelmaatregelen. De
vertegenwoordiger van de ZLTO kwam door het proces van de Ontwikkelingsschets tot de conclusie
dat het natuurherstel onontkoombaar was vanwege de Europese wetgeving 268. Hierdoor werkte de
ZLTO in eerste instantie wel mee met de uitvoering van de Ontwikkelingsschets. De lokale boeren
hadden dit proces echter niet meegemaakt en bleven bij het standpunt dat ontpolderen nooit zou
worden geaccepteerd, maar pas toen de plannen met de aanwijzing van de 5 polders in februari 2006
concreter werd, kwam het protest op gang. Pas op dat moment werd voor veel mensen duidelijk dat de
vertegenwoordigers van de ZLTO, gemeenten en waterschappen in het OAP niet de invloed hadden
gehad om het ontpolderen uit de plannen te houden. Hierna is het legitimiteitsprobleem tegen
ontpolderen een zeer invloedrijke rol gaan spelen.
Deze invloedrijke rol kan verklaard worden vanuit een effectief protest tegen het voorstel. In
eerste instantie begon het protest bij de boeren van de aangewezen polders, maar door de media
aandacht kregen zij steeds meer steun vanuit Zeeuwse burgers. Er werden ingestuurde brieven
geplaatst in de krant waarin de kritiek op ontpolderen werd geuit en er werd door verschillende
mensen gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij openbare vergaderingen. Door de
handtekeningenactie konden veel mensen een proteststem tegen ontpolderen laten horen. Dat de ZLTO
en de Levende Delta het protest steunden door een verzoek tot alternatieven in te dienen zorgde ervoor
dat het protest een steeds grotere rol ging spelen. Het protest bleef effectief doordat actievoerders met
spandoeken, enquêtes tijdens de Provinciale Statenvergaderingen, volksvergaderingen, ingezonden
brieven en handtekeningen de aandacht bleven vestigen op het protest tegen ontpolderen. Terwijl de
ZLTO en de Levende Delta door middel van lobbyen deze weerstand tegen ontpolderen en de
alternatieven bleven bepleiten.
Een andere verklaring voor de invloedrijke rol van de kritiek op ontpolderen is dat er geen
effectief tegengeluid is geweest voor de noodzaak tot natuurherstel. Het tegengeluid dat ontpolderen
de enige en beste oplossing is. Dit tegengeluid is wel geuit door de ZMF en het Zeeuwse Landschap
en door de Gedeputeerde Thijs Kramer. Echter het abstractere ecologische verhaal is niet een grote rol
gaan spelen in het debat over het onderwerp. Juist de alternatieven voor natuurherstel zijn het debat
gaan overheersen.
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De belangrijkste verklaring dat dit legitimiteitsprobleem een invloedrijke rol is gaan spelen is
dat dit legitimiteitsprobleem niet enkel bij protesterende boeren van de betreffende polders leefde, al
vanaf het begin van het proces leefde deze kritiek ook bij de volksvertegenwoordigers in de
Provinciale Staten en de Tweede Kamer. De weerstand bij deze volksvertegenwoordigers werd nog
meer versterkt doordat niet alleen de betreffende boeren maar ook een grote groep van burgers en een
organisatie als de Levende Delta kritiek uitte op de plannen. Vooral de weerstand bij de Provinciale
Statenleden en Tweede Kamerleden tegen ontpolderen is uiteindelijk doorslaggevend geweest bij de
besluiten om een alternatief pakket voor de oorspronkelijke 5 polders en voor de Hedwigepolder te
vinden.

9.2.2 Input-legitimiteitsprobleem: democratisch gehalte van het besluit
De kritiek op het democratische gehalte van het besluit tot ontpolderen voor natuurherstel is door de
actievoerders tegen ontpolderen meerdere keren geuit, waarbij de argumentatie was dat het besluit niet
democratisch is omdat de meerderheid van de Zeeuwen tegen is. Ook door enkele Provinciale
Statenleden en Kamerleden is de kritiek overgenomen dat het besluit niet democratisch zou zijn. Dit
input-legitimiteitsprobleem is door de actievoerders vooral gekoppeld aan het gebrek van draagvlak
onder de bevolking voor ontpolderen en is hiermee ook gekoppeld aan het outputlegitimiteitsprobleem van ontpolderen. Door verschillende politici en actoren die geen principieel
probleem hebben met ontpolderen is dan ook afwijzend geregeerd op dit legitimiteitsprobleem,
immers de besluiten zijn volgens democratische processen tot stand gekomen, zoals het
ratificatieproces van de verdragen.
Het probleem van het draagvlak aspect bij de lokale en Zeeuwse bevolking heeft echter een
grote rol gespeeld in het proces, doordat het draagvlak van de Zeeuwse bevolking als zeer belangrijk
werd beschouwd door de Zeeuwse en nationale politici. De weerstand van politici is tevens gebaseerd
op het gebrek aan draagvlak onder de Zeeuwse bevolking. Terwijl tegelijkertijd de besluiten wel
volgens bestaande democratische processen tot stand zijn gekomen, inclusief de ratificatie van het
Schelde verdrag door de Tweede en Eerste Kamer.
Verklaring voor de oorsprong van het probleem
De kritiek op het democratische gehalte van het besluit tot ontpolderen voor natuurherstel kan
verklaard worden vanuit de bewustwording van de actievoerders tegen ontpolderen dat hun mening
onvoldoende is meegenomen in de besluitvorming. Volgens de actievoerders zijn de Zeeuwse
belangen niet verwoord en daardoor is het besluit als ondemocratisch ervaren.
De kritiek kan ook verklaard worden uit de interpretatie van wat democratie is. Zo kan
democratie geïnterpreteerd worden als het doorlopen van vastgestelde processen door gekozen
personen, een ander interpretatie van democratie is een besluitvorming waarbij de belangen van de
bevolking tot uiting komen. Door deze verschillende interpretaties kan zowel door enkele politici
geargumenteerd worden dat het besluit democratisch is, doordat de democratisch vastgelegde
procedures zijn doorlopen en goedgekeurd door volksvertegenwoordigers, terwijl de actievoerders
tegelijkertijd kunnen beargumenteren dat de besluitvorming niet democratisch is doordat de belangen
van de (Zeeuwse) bevolking met dit besluit niet tot uiting worden gebracht.
Daarnaast speelt het schaalniveau waarop het besluit is genomen een rol. Het besluit tot de
ontwikkelingschets is op nationaal niveau door de minister genomen, terwijl de uitwerking en effecten
op regionaal en lokaal niveau plaatsvinden. Het verschil tussen de nationale belangen en de Zeeuwse
belangen en de belangen van de lokale boeren is een andere verklaring voor de kritiek op het
democratische gehalte van het besluit.
Ook de verschillende standpunten van de bestuurders en de volksvertegenwoordigers in het
proces vormen een verklaring voor de kritiek op het democratische gehalte. Zo zijn de besluiten in
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eerste instantie door bestuurders genomen, de gedeputeerde van Zeeland en de ministers en
staartsecretarissen van LNV en Verkeer en Waterstaat, terwijl de volksvertegenwoordigers pas
achteraf een rol hebben gespeeld. Pas toen er een groot pakket was van meerdere besluiten hebben de
Tweede Kamer en Eerste Kamer hun goed- of afkeuring kunnen geven. Bij de Tweede Kamer en
Eerste Kamer heerste veel kritiek op het besluit tot ontpolderen maar doordat ze pas later in het proces
een besluitmoment hadden konden ze niet meer alleen dat aspect beoordelen. Deze tijdsafstand tussen
de besluiten van de bestuurders en de volksvertegenwoordigers vormt ook een verklaring waarom het
besluit als ondemocratisch is ervaren door enkele actoren. Hierbij moet als kanttekening worden gezet
dat de Tweede kamer tijdens het proces van de Ontwikkelingsschets er ook voor gekozen heeft
achteraf te oordelen en minder betrokken was bij het proces dan het Vlaamse parlement.
Verklaring waarom deze kritiek een invloedrijke rol heeft gespeeld
De kritiek heeft een belangrijke rol kunnen spelen doordat in Nederland democratie erg belangrijk
wordt gevonden en daar de legitimiteit van een besluit voor een groot gedeelte van afhangt. Echter in
het uiteindelijke effect van deze kritiek ging het niet zozeer om het democratische gehalte van het
besluit, maar meer om het gebrek aan draagvlak. De kritiek op het besluit dat er geen draagvlak voor
was is overgenomen door Tweede en Eerste Kamerleden en Provinciale Statenleden. In de politiek is
draagvlak erg belangrijk, de bevolking bestaat immers uit de kiezers, waarvan de politici afhankelijk
zijn. Voornamelijk in de Provinciale Staten heeft dit zijn invloed gehad ten tijde van de Provinciale
Statenverkiezingen.

9.2.3 Proces-legitimiteitsprobleem: kritiek op verwijzing naar Brussel
De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en de interpretatie van deze wetgeving hebben een belangrijke
rol gespeeld in het beleidsproces. Vanuit de kritiek dat ontpolderen niet nodig was voor ‗Brussel‘ is
gezocht bij wie welke verantwoordelijkheid ligt en welke alternatieven binnen de Europese wetgeving
mogelijk zijn. Deze zoektocht heeft een grote invloed gehad op het proces, zo zijn er juridische
onderzoeken uitgevoerd voor een interpretatie van de wetgeving en hebben twee commissies gekeken
welke alternatieven mogelijk zijn binnen de kadervormende regels waarvan de Vogel- en
Habitatrichtlijn een cruciaal beoordelingskader was. Tijdens het proces zijn ruimere interpretaties
gegeven wat voor soort natuurherstel moest plaatsvinden, een verschuiving van procesherstel
waarvoor meer ruimte voor de rivier nodig was naar het ontwikkelen van extra schorren en slikken in
het huidige Westerschelde gebied. Ook de kritiek bij wie de verantwoordelijkheid ligt heeft een grote
rol gespeeld. Het besluit is vastgelegd in een verdrag waarin ook de verdieping van de Westerschelde
is afgesproken. Sommige actoren hebben het natuurherstel daardoor geïnterpreteerd als compensatie
voor de verdieping. De argumentatie van het ministerie van LNV is echter dat voor de
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, die zijn vastgesteld in het kader van de Vogel- en
Habitatrichtlijn, natuurherstel noodzakelijk is.
Daarnaast heeft de eerdere ingebrekestelling van de Europese Commissie een rol gespeeld op het
besluit tot natuurherstel. Vanuit deze context werd de verantwoordelijkheid voor de noodzaak tot
natuurherstel bij Europa gelegd. Hier is echter kritiek op geuit, de Nederlandse regering heeft zelf de
keuze gemaakt voor dit besluit, de instandhoudingsdoelstellingen zijn immers door Nederland
opgesteld en niet door Europa. Daarnaast is de kritiek geuit dat de angst voor een volgende
ingebrekestelling niet zo groot hoeft te zijn, een ingebrekestelling door de Europese Commissie komt
zelden tot een rechtszaak269.
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Verklaring voor de oorsprong van het probleem
Het proces-legitimiteitsprobleem van de verwijzing naar Brussel kan verklaard worden uit de
verschillende interpretaties die actoren van verschillende niveaus hebben op spelregels. Zo hecht de
minister van LNV (die verantwoordelijk is voor de uitvoer van het Europese natuurbeleid) een hoger
belang aan de Europese wetgeving dan een lokale boer die geconfronteerd wordt met de uitvoering
ervan. Daarnaast heeft niet iedereen evenveel toegang tot het Europese niveau. De regionale natuur- en
milieuorganisaties hebben wel goede contacten en kennis over de Europese wetgeving.
Tevens kan de kritiek op de verwijzing naar Brussel verklaard worden uit de historische en
politieke context van de Nederlandse politiek met de Europese wetgeving. Zo is het concept van
Natura 2000 voor een groot deel gebaseerd op de Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur, maar is de
Europese uitwerking veel strikter op soorten gericht, waardoor de implementatie van de Europese
wetgeving veel meer inhield dan verwacht. Ook al bepaalt Nederland samen met de andere Europese
lidstaten de Europese wetgeving, door veel politici wordt de Europese wetgeving als een oplegging
van buitenaf ervaren waar ze het niet mee eens zijn, maar die wel uitgevoerd moet worden. Dit
probleem hangt samen met het grote verschil in discours tussen actoren over welke rol Europa zou
moeten spelen. De natuur- en milieuorganisaties zijn blij met de Europese natuur- en milieuwetgeving,
terwijl voor andere actoren de Europese wetgeving vooral ongewenste bemoeienis is. De verschillende
houdingen tegenover Europa kwamen bijvoorbeeld ook tijdens de verkiezingen van het Europese
parlement in 2009 naar voren en in de afkeuring van de Europese grondwet in 2005 door de
meerderheid van de Nederlandse bevolking.
Daarnaast zorgden de verschillende overheidsniveaus die betrokken waren bij het proces voor
een verweving tussen de multi-level niveaus, waardoor voor bepaalde actoren de duidelijkheid in bij
wie en op welk niveau de verantwoordelijkheden liggen is afgenomen.
Verklaring waarom deze kritiek een invloedrijke rol heeft gespeeld
De kritiek op de verwijzing naar Europa heeft een grote rol gespeeld, doordat tijdens het proces
belangrijke actoren als de ZLTO en politici tot de conclusie waren gekomen dat de maatregelen toch
niet zo onontkoombaar waren vanwege de Europese wetgeving, terwijl dit tijdens en vlak na het OAP
overleg wel het geval was270. De kritiek op de verwijzing naar ‗Brussel‘ hangt dan ook samen met de
veranderingen in het discours hoe de Europese regels geïnterpreteerd moeten worden. Deze
verandering is gedeeltelijk veroorzaakt doordat er met de protesten tegen ontpolderen in ronde 2
nieuwe actoren actief werden met een andere interpretatie van de Europese regels. Tevens speelde
tijdens het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ ook de implementatie van Europese Natura
2000 regelgeving in de Nederlandse wetgeving. Vanuit voornamelijk de boerenorganisaties is overal
in Nederland kritiek geuit op de Natura 2000 regelgeving en aanwijsbesluiten voor gebieden. Binnen
de kritiek op Natura 2000 is ook de kritiek geuit dat de Europese wetgeving anders geïnterpreteerd kan
worden dan nu gebeurd door het ministerie van LNV. Daarnaast is dit legitimiteitsprobleem ook sterk
gekoppeld aan de kritiek op ontpolderen. Ontpolderen werd totaal niet geaccepteerd, en vanuit deze
positie werd door de actoren tegen ontpolderen ook het argument dat ontpolderen wel moest voor
Brussel niet geaccepteerd.

9.3 Reflectie
Als afsluiting van deze scriptie zal reflecterend naar dit onderzoek worden gekeken. In dit onderzoek
is heel specifiek en in detail gekeken naar het proces rond de aanwijzing van de 600ha voor
natuurherstel. De conclusies van dit onderzoek hebben betrekking op twee aspecten van dit
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beleidsproces, de invloed van lokale en regionale actoren en de legitimiteitsproblemen die zijn geuit
door verschillende actoren tijdens het proces. Eerst zal een reflectie worden gegeven op het
theoretische kader, waarna een reflectie zal worden gegeven op de conclusies van dit onderzoek.
Reflectie op het theoretisch kader
Voor dit onderzoek is een interpretatie gegeven van een aantal concepten die een bepalende rol hebben
gespeeld in de interpretatie van het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖: het beleidsproces; de
reconstructie van het beleidsproces met het ronden model en de beleidsarrangementen benadering; de
definitie van invloed en de bepaling van invloed door een intensieve beleidsanalyse aangevuld met de
ego-en alterperceptie; het concept legitimiteit verdeeld in de soorten input-, proces- en outputlegitimiteitsproblemen en de wisselwerking tussen invloed en legitimiteitsproblemen.
In deze scriptie is het beleidsproces opgevat als een complex geheel van actoren die in
interactie met elkaar het besluitvormingsproces vormen. Een belangrijke aanname was dat er in dit
besluitvormingsproces sprake was van multi-actor en multi-level governance. Deze benadering laat
zien dat juist de complexiteit tussen verschillende actoren opererend op verschillende beleidsniveaus
een verklaring is voor de legitimiteitsproblemen. Uit de analyse van het beleidsproces ―Natuurherstel
Westerschelde‖ is duidelijk naar voren gekomen dat in een bepaalde mate sprake is van multi-level en
multi-actor governance, zowel overheids als niet-overheidsactoren van verschillende beleidsniveaus
hebben het beleidsproces bepaald. Echter er is ook zeker sprake van hiërarchie in het beleidsproces, de
minister van LNV heeft op het nationale niveau de eindverantwoordelijkheid om de besluiten wat er
uiteindelijk gaat gebeuren. Deze nationale besluitvorming heeft echter wel in een multi-actor en multilevel context plaatsgevonden, waardoor ook de lokale en regionale actoren invloed hebben gehad op
de besluitvorming op nationaal niveau.
Voor de reconstructie van dit beleidsproces is een combinatie gemaakt tussen het ronden
model en de beleidsarrangementen benadering. Deze combinatie heeft tot een waardevol resultaat
geleid, doordat met de cruciale besluiten een duidelijk handvat is gegeven voor verschillende fases in
het beleidsproces en gebruikt kon worden voor de invloedbepaling, terwijl de vier dimensies van de
beleidsarrangementen goede aanknopingspunten waren voor een gedetailleerde analyse van
veranderingen in het beleidsproces. Ook in voor andere beleidsprocessen kan de combinatie van het
ronden model en de beleidsarrangementen benadering een goed uitgangspunt zijn voor de
reconstructie en analyse van het beleidsproces.
In dit onderzoek is de beleidsarrangementen benadering op het niveau van de Westerschelde
toegepast. Hierbij zijn vooral de dimensies van een beleidsarrangement gebruikt om de veranderingen
in het proces te duiden en is het geheel aan actoren betrokken bij het proces rond de 600ha
natuurherstel gezien als één beleidsarrangement. Er zijn echter ook goede argumenten om een
verdeling te maken in de regionale, nationale en transnationale beleidsarrangementen binnen het
beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖. Zo bestaan er tussen de Nederlandse en Vlaamse
regering (transnationaal arrangement) hele andere spelregels, discoursen en hulpbronnen dan in
bijvoorbeeld de Stuurgroep voor Waterdunen (lokaal arrangement). Vanwege de complexiteit en de
focus op de lokale en regionale actoren die op verschillende niveaus actief zijn geweest is gekozen
voor een Westerschelde arrangement.
Ook zou een hele andere benadering op het beleidsproces, zoals het stromenmodel (Teisman
2000) een andere weergave van het proces hebben gegeven die in dit geval ook zeer geschikt zou zijn
geweest. Het stromenmodel gaat uit van problemen en oplossingen die op bepaalde momenten bij
elkaar komen. In de zoektocht naar alternatieven voor ontpolderen zijn ook veel oplossingen naar
voren gekomen die verband houden met verschillende problemen, zoals de blauwalg-problematiek in
het Volkerak-Zoommeer. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om vanuit het stromenmodel
144

naar het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ te kijken om vanuit een ander perspectief meer
inzicht in het beleidsproces te krijgen.
De definitie van de invloed heeft ervoor gezorgd dat in de invloedbepaling de nadruk is komen
te liggen op de doelgerichte acties van actoren. Echter veel beïnvloeding door lobby is moeilijk waar
te nemen als doelgerichte actie. Daarnaast speelde het probleem dat juist een geheel aan veel
verschillende doelgerichte acties, zoals de verschillende protesten tegen ontpolderen in 2006,
gezamenlijk effect had. In dat geval is de invloed bepaald op het niveau van de coalitie van actoren
met een gezamenlijk doel waarvan de doelgerichte acties een gezamenlijk effect hebben gehad. Bij
deze benadering kunnen echter ook een paar kanttekeningen worden geplaatst. Zoals enkele personen
tijdens de interviews ook aangaven worden invloedrijke acties uitgevoerd door personen, niet door
organisaties of coalities. Hierdoor zou een invloedbepaling van personen dichter bij de werkelijkheid
komen. Dit was echter door praktische en methodologische belemmeringen niet mogelijk. Hierbij wil
ik echter wel melden dat de persoonlijke inbreng van bijvoorbeeld de heer De Koeijer (ZLTO) die het
hele proces betrokken en actief is geweest niet kan worden verwaarloosd. Ook de persoonlijke en
emotionele betrokkenheid van mevrouw De Feijter (actiecomité Red onze Polders) heeft er zeker aan
bijgedragen dat het protest tegen ontpolderen een effectieve invloed heeft kunnen uitoefenen op het
proces.
Voor de invloedbepaling is naast een intensieve procesanalyse op basis van
beleidsdocumenten en interviews ook gebruik gemaakt van de ego- en alterperceptie van actoren op de
invloed in het proces. Deze begrippen zijn op een andere manier gebruikt dan door Arts (1998). In zijn
benadering werd door actoren zelf aangegeven vanuit de egoperceptie op welke momenten ze invloed
hadden gehad. Deze invloedmomenten waren de input voor de alterperceptie benadering. In het geval
van Arts (2008) werd gekeken naar de invloed op de content van verdragteksten, terwijl in dit
onderzoek is gekeken naar de invloed op het proces en de cruciale besluiten. Daarbij komt dat er in dit
onderzoek voor een veel grotere verscheidend aan actoren de invloed is bepaald. Hierbij was het
opvallend dat de meeste actoren in de meeste gevallen een lage perceptie hadden van hun eigen
invloed en een hoge perceptie van de invloed van de anderen actoren, met name de actoren die een
ander standpunt innamen over ontpolderen ten opzichte van hun eigen standpunt. De ego- en alter
perceptie is gebruikt om te bepalen of de invloedbepaling vanuit de procesanalyse overeen kwam met
de perceptie van de betrokken actoren. Daarnaast zorgden de vraag naar invloed en het gebruik van de
actorenkaartjes om een beeld te krijgen van de ego- en alterperceptie wel voor een ingang tot zeer
waardevolle en gedetailleerde informatie tijdens de interviews.
In dit onderzoek is legitimiteit uitgewerkt in drie vormen: input-, proces- en outputlegitimiteit. Deze verdeling maakt goed duidelijk over welke aspecten van het proces actoren
ontevreden kunnen zijn. In de analyse was deze verdeling dan ook behulpzaam om te bepalen of en op
welke manier een actor kritiek uitte tijdens het beleidsproces. In het geven van verklaringen voor de
legitimiteitsproblemen heeft deze verdeling echter geen grote rol gespeeld. Voor verder onderzoek zou
het interessant zijn of er specifieke verklaringen zijn voor de input-, proces- en outputlegitimiteitsproblemen. Dit is in dit onderzoek niet gedaan, veel legitimiteitsproblemen staan niet los
van elkaar, maar zijn met elkaar verbonden. Zo kan bijvoorbeeld de kritiek op het democratische
gehalte van het besluit tot ontpolderen voor natuurherstel (input-legitimiteitsprobleem) niet los worden
gezien van de kritiek op ontpolderen (output-legitimiteitsprobleem).
In het theoretische kader is ook aangegeven dat er een wisselwerking tussen invloed en
legitimiteitsproblemen bestaat, zoals in dit onderzoek ook naar voren is gekomen. Dit is goed
zichtbaar in het ontstaan van legitimiteitsproblemen bij de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties
nadat ze weinig invloed hebben kunnen uitoefenen op bijvoorbeeld het cruciale kabinetsbesluit om de
Hedwigepolder niet te ontpolderen. De wisselwerking tussen invloed en legitimiteitsproblemen is
echter complex en afhankelijk van meerdere factoren, zoals leermomenten in het proces. Voor een
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vervolgonderzoek is het interessant om dieper in te gaan op deze wisselwerking tussen invloed en
legitimiteit.
Reflectie op de conclusies
In deze scriptie zijn de invloed van de lokale en regionale actoren op het beleidsproces bepaald en is
een verklaring gegeven voor de legitimiteitsproblemen in het proces. Hiervoor is gebruik gemaakt van
de beleidsarrangementen benadering, waarvan een van de dimensies de discoursen van de actoren is.
Zoals uit de analyse is gebleken hebben deze discoursen een belangrijke rol gespeeld in het proces en
in de interpretatie van gebeurtenissen door actoren. Nu ben ik als onderzoeker ook niet zonder een
discours (Schön and Rein 1994). Mijn eigen discoursen en referentiekader, bijvoorbeeld als sociale
wetenschapper met een bèta-achtergrond, hebben een rol gespeeld in de interpretatie van het proces en
mijn benadering om vanuit multi-actor en multi-level governance een verklaring te geven op de
legitimiteitsproblemen. In deze scriptie is echter gepoogd om vanuit de verschillende perspectieven
van de actoren het beleidsproces weer te geven, gebaseerd op de analyse van veel beleidsdocumenten
(zie referentielijst) en 13 interviews met sleutelfiguren. Vanuit dit diverse beeld op het beleidsproces is
de invloed van de lokale en regionale actoren bepaald en de legitimiteitsproblemen in het
beleidsproces verklaard.
Met de beschrijving en analyse van het proces, de bepaling van de invloed van lokale en
regionale actoren en een verklaring voor de legitimiteitsproblemen is een bijdrage geleverd aan een
beter begrip over het beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖. Er zitten echter ook beperkingen in
de reikwijdte van dit onderzoek. Na het lezen van deze scriptie zullen de besluitvormingsprocessen in
Nederland niet automatisch verbeteren. Alleen al omdat er veel verschillende meningen bestaan over
wat een goed besluitvormingsproces is geweest. Tijdens het beleidsproces ―Natuurherstel
Westerschelde‖ zijn echter zeer veel legitimiteitsproblemen naar voren gekomen, gedeeltelijk is dit
onmogelijk te voorkomen doordat er een grote en diverse groep actoren betrokken was, echter
gedeeltelijk hadden sommige aspecten ook beter gekund. Naar aanleiding van dit onderzoek kan dan
ook nagedacht worden over hoe conflicten tussen voor- en tegenstanders van ontpolderen op een
andere manier benaderd hadden kunnen worden. Of meer algemeen hoe om te gaan met conflicten in
een beleidsproces. Hiervoor bestaan al veel verschillende manieren, voor ieder besluitvormingsproces
moet echter weer uitgeprobeerd worden wat de beste benadering is, als die al bestaat. Met dit
onderzoek is bijgedragen aan meer begrip voor de specifieke context van de Westerschelde, waardoor
in het vervolgproces andere keuzes kunnen worden gemaakt, waardoor er voor nieuw beleid minder
legitimiteitproblemen bij verschillende actoren kunnen ontstaan.

9.4 Conclusie
In deze scriptie is antwoord gegeven op de twee hoofdvragen die betrekking hebben op het
beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ (periode maart 2005 - april 2009):
- In welke mate hebben lokale en regionale actoren invloed gehad op het beleidsproces?
- Hoe zijn de legitimiteitproblemen in het beleidsproces te verklaren?
In deze paragraaf zullen deze vragen kort worden beantwoord.
Mate van invloed lokale en regionale actoren
De mate van invloed van de lokale en regionale actoren in het beleidsproces ―Natuurherstel
Westerschelde‖ is bepaald vanuit de definitie voor invloed: het (gedeeltelijk) bereiken van een actor’s
doel in het beleidsproces dat (in ieder geval gedeeltelijk) veroorzaakt is door een doelgerichte actie
van deze actor. Vanuit deze definitie is voor de lokale en regionale actoren zowel de invloed op de
richting van het proces en de invloed op cruciale besluiten bepaald. Vanuit de bepaling van deze
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invloed kan geconcludeerd worden dat de lokale en regionale actoren in het proces ―Natuurherstel
Westerschelde‖ een matige tot substantiële invloed hebben gehad op het beleidsproces. Tussen de drie
groepen actoren, de protestcoalitie tegen ontpolderen, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties
enerzijds en de lokale overheid anderzijds, bestaan grote verschillen in de mate van invloed.
De protestcoalitie tegen ontpolderen, bestaande uit de ZLTO, de Levende Delta en
actievoerders, heeft een doorslaggevende rol gespeeld. Aan het begin van het proces had de ZLTO
weinig invloed. In reactie op de concrete aanwijzing van 5 polders begin 2006 is er massaal
geprotesteerd tegen ontpolderen, waarbij de Levende Delta en de actievoerders als nieuwe actoren in
het proces een rol gingen spelen. In het verdere proces hebben de ZLTO en de Levende Delta via,
lobby, inspraak en overleg invloed kunnen uitoefenen. De actievoerders hebben door hun acties
aandacht voor de weerstand tegen ontpolderen gekregen, in de media en bij de politiek. Hiermee
hebben ze het maatschappelijke draagvlak van de Zeeuwse bevolking en het bestuurlijke draagvlak
van de Zeeuwse en nationale politici kunnen beïnvloeden. Door de verschillende doelgerichte acties
van deze actoren heeft de protestcoalitie vanaf ronde 2 een matige tot substantiële invloed gehad op
het proces en op de cruciale besluiten om onderzoek te doen naar alternatieven, het besluit om geen
Zeeuws akkoord te ondertekenen en het kabinetsbesluit om de Hedwigepolder niet te ontpolderen.
Bij de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties is een omgekeerd patroon in invloed te
herkennen. Zij hebben in het begin van het proces substantiële invloed gehad op de
Ontwikkelingsschets, maar verder weinig tot geen invloed op het proces en de cruciale besluiten.
Enkel in ronde 3, met het Zeeuwse voorstel, hebben de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties een
matige tot substantiële invloed gehad op het proces.
De lokale overheid, de waterschappen en gemeenten langs de Westerschelde hebben in het
algemeen weinig tot geen invloed gehad. Echter het waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft met zijn
plan voor schorontwikkeling wel een matige tot substantiële invloed gehad op het laatste cruciale
kabinetsbesluit de Hedwigepolder niet te ontpolderen. Ook hebben de gemeenten en waterschappen in
2006 een substantiële invloed gehad als onderdeel van de coalitie van tegenstanders van ontpolderen.
In het verdere verloop van het proces hebben de waterschappen en gemeenten weinig invloed gehad.
Verklaringen voor de legitimiteitsproblemen
Er zijn verschillende verklaringen voor de legitimiteitsproblemen in het beleidsproces ―Natuurpakket
Westerschelde‖. Er is een grote verscheidenheid aan legitimiteitsproblemen door verschillende actoren
geuit in dit proces, zie bijlage 5. Verklaringen kunnen worden gegeven vanuit de historische en
politieke context, vanuit de complexiteit van veel en verschillende actoren (multi-actor en multi-level
aspect), door de inhoudelijke complexiteit van estuariene natuur en doordat actoren op bepaalde
aspecten geen invloed hebben gehad.
Vanuit de historische en politieke context van het ―Natuurherstel Westerschelde‖ proces
spelen de volgende aspecten: de historische verhouding tussen Nederland en Vlaanderen over de
Westerschelde, de moeilijkheden rond de tweede verdieping in de vorm van een noodwet en de
ingebrekestelling van de Europese Commissie. Verder spelen de verhoudingen tussen boeren en
natuurorganisaties over natuurontwikkeling, binnen de context van Zeeuws-Vlaanderen waar
recentelijk al relatief veel natuurontwikkeling had plaatsgevonden, een rol. En zeer specifiek voor dit
beleidsproces is de emotionele waarde die in Zeeland leeft ten opzichte van polders veroverd van de
zee.
Daarnaast kunnen legitimiteitsproblemen van het beleidsproces verklaard worden vanuit de
complexiteit van het multi-level en multi-actor karakter van het beleidsproces. Zo bestaan er onder de
vele betrokken actoren verschillende interpretaties van de Europese wetgeving en de noodzaak tot
natuurherstel. De vele overheidsniveaus, gemeenten, waterschappen, provincie, Rijk en Europa,
zorgen ervoor dat er onduidelijkheid is ontstaan wie verantwoordelijk is voor wat. Tevens waren
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besluiten op een bepaald niveau verweven met besluiten van actoren op andere beleidsniveaus,
waardoor onduidelijkheid kon ontstaan over wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo was bij de
provincie Zeeland het standpunt van de minister van LNV erg belangrijk en voor de minister speelde
de goedkeuring van de Europese Commissie weer een grote rol.
Ook de inhoudelijke complexiteit en de abstractheid van estuariene natuur vormen een
verklaring voor de legitimiteitsproblemen in het beleidsproces, zo bestaat er ook wetenschappelijk veel
onzekerheid over hoe het estuariene systeem regeert op veranderingen, zowel door op een verdieping
als op natuurherstelmaatregelen. Estuariene natuur is geen natuur met een hoge belevingswaarde, er is
wel waardering voor de vogels in het gebied maar niet voor de moddervlaktes. De waardering van het
gebied hangt daardoor sterk samen met ecologische kennis, waarmee wel waardering kan ontstaan
voor de grote hoeveelheid biodiversiteit van de moddervlaktes . Tevens is de Europese wetgeving is
een complex juridisch geheel. Tijdens het beleidsproces bleek dat de Europese wetgeving op
verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden, bijvoorbeeld op welke plaats het natuurherstel
moet plaatsvinden.
Tenslotte zijn legitimiteitsproblemen te verklaren vanuit een beperkte invloed en rol die
actoren in het proces hebben gehad: er was geen invloed van de Zeeuwse emotie tegen ontpolderen in
het OAP en weinig invloed van de (Zeeuwse) natuur- en milieuorganisaties op het proces na de
massale protesten tegen ontpolderen. Hierdoor ontstond ontevredenheid over de voorgestelde plannen
en doordat op bepaalde momenten in het besluitvormingsproces (zoals tijdens politieke besluiten als
de goedkeuring van het Scheldeverdrag door de Tweede Kamer) lokale en regionale actoren in een
lage mate betrokken werden bij deze besluiten, konden er geen leermomenten plaatsvinden waaruit
begrip en acceptatie voor de plannen kon ontstaan.
De analyse van dit beleidsproces begon met het besluit van de Ontwikkelingsschets, waarbij in de
voorbereiding ook verschillende belangenorganisaties waren betrokken. In het vervolgproces
―Natuurherstel Westerschelde‖ (maart 2005-april 2009) hebben de lokale en regionale actoren een
matige tot substantiële invloed gehad, met grote verschillen tussen de rol van de protestcoalitie tegen
ontpolderen, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties en de lokale overheid. Verklaringen voor de
legitimiteitsproblemen in het beleidsproces kunnen worden gegeven vanuit de historische en politieke
context, het multi-actor en multi-level aspect, de inhoudelijke complexiteit en de geringe invloed van
actoren op bepaalde momenten. In dit beleidsproces heeft de weerstand tegen ontpolderen, dat sterk
aanwezig was bij de lokale bevolking en enkele politici, een zeer invloedrijke rol gespeeld. De steun
van de belangenorganisaties betrokken bij de totstandkoming van de Ontwikkelingsschets is
onvoldoende geweest voor de acceptatie van het besluit om te ontpolderen voor natuurherstel in
Zeeland. Een beleidsproces is veranderlijk en wordt gevormd door de interacties tussen de actoren.
Lokale en regionale actoren kunnen hierdoor veel invloed hebben, wanneer ze daarvoor de ruimte
krijgen door de beleidsmakers en aansluiting vinden bij andere actoren. Vanuit deze inzichten in het
beleidsproces ―Natuurherstel Westerschelde‖ kan lering worden getrokken voor de legitimiteit van
toekomstige beleidsprocessen.

148

Nawoord
Dit onderzoek had ik niet kunnen uitvoeren zonder de hulp en steun van een aantal mensen.
Ten eerste wil ik graag mijn begeleider Jan van Tatenhove bedanken. Door zijn enthousiasme en
goede adviezen ben ik iedere keer met veel motivatie verder gegaan met mijn onderzoek.
Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan alle personen die ik heb mogen interviewen, niet alleen
dankzij de informatie van deze interviews, maar ook door alle onderzoeken, rapporten en andere
informatie die ik van hen heb mogen ontvangen. Zonder deze enthousiaste medewerking was dit
onderzoek niet mogelijk geweest.
Ook mijn vriendin Evelien, mijn huisgenoten en vrienden, met name Joris en Janneke, mijn
studiegenoot Anouk en mijn zus Liesje hebben mij erg geholpen, door te luisteren naar al mijn
gedachten, ideeën en twijfels.
En mijn ouders die me altijd de mogelijkheid hebben gegeven mijn eigen weg te vinden, zodat ik van
een bèta bachelor Natuurwetenschappen terecht heb kunnen komen bij dit beleidsonderzoek om mijn
master Environmental Science af te sluiten.
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Bijlage 1: Lijst met afkortingen
BOW
LNV
MER
OAP
ProSes
PZC
VROM
ZLTO
ZMF

Bestuurlijk Overleg Westerschelde
Landbouw Natuurbeheer en Visserij
Milieu Effecten Rapportage
Overleg Adviserende Partijen
Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium
Provinciale Zeeuwse Courant
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Zeeuwse Milieufederatie

Bijlage 2: Begrippenlijst
Actor

De individuen en organisaties die actief zijn in een beleidsproces.

Alterperceptie

De perceptie van een actor op de invloed van een andere actor.

Consultator

Een actor kan zich uitspreken over een gegeven beleidsaanpak binnen een
gegeven probleemomschrijving

Dakpanaanpak

Afspraak in de Ontwikkelingsschets dat verschillende maatregelen in de
formele procedures niet op elkaar hoeven te wachten en voorbereidende
werkzaamheden van een formele vervolgstap kunnen worden begonnen
nog voordat een voorafgaande fase formeel volledig is afgerond.

Egoperceptie

De perceptie van een actor op de eigen invloed.

Estuarium

Het gebied van een rivier dat onder invloed van eb en vloed en de menging
van zout en zout water staat.

Estuariene natuur

Het complex van verschillende structuren (geulen, platen, slikken, schorren
en ondiep water) en processen (fysisch, chemisch en biologisch) onder
invloed van het getij.

Natura 2000

De gebieden die beschermd zijn onder de Vogel- en Habitatrichtlijnen en
gezamenlijk een Europees netwerk van natuurgebieden moet vormen.

Ontpolderen

Een dijk landinwaarts verleggen, waardoor een polder weer onder invloed
komt van het water.

Rijksprojectenprocedure Een procedure waarbij het Rijk de mogelijkheid heeft gemeentelijke en
provinciale bestemmingsplannen te veranderen en de bevoegdheid heeft
besluiten te nemen die normaal onder de bevoegdheid van lagere overheden
ligt.
Schorren

De begroeide gebieden in een estuarium, met plantensoorten die tegen brak
tot zout water kunnen en slechts bij heel hoog water onderlopen.

Slikken

De gebieden in een estuarium met een kleiafzetting, die droog vallen bij eb
en tijdens vloed helemaal onder water staan.

Vogel- en
Habitatrichtlijn

Europese wetgeving ter bescherming van vogels en behoud van
biodiversiteit in de Europese Unie.

Zandplaten

De gebieden in een estuarium zonder begroeiing en van zand, die droog
vallen bij eb en tijdens vloed (gedeeltelijk) onder water staan.

Bijlage 3: Actoren in het beleidsproces
Actiecomité Red onze Polders

Het actiecomité Red onze Polders voert georganiseerd actie tegen
ontpolderen. In eerste instantie was er voor iedere gebied een eigen
actiecomité van protesterende boeren en burgers. Tijdens het proces
is er steeds meer samengewerkt onder de naam actiecomité Red onze
Polders.

Actievoerders in Zeeland

Alle individuele boeren en burgers die doelgericht laten weten tegen
ontpolderen te zijn door o.a. brieven aan de krant, via protestborden,
handtekeningen en door in te spreken op besluiten en openbare
vergaderingen.

Eerste Kamer

De Eerste Kamer der Staten-Generaal speelde tijdens de rectificatie
van het verdrag met Vlaanderen een rol in het proces.

Gedeputeerde Staten

De Gedeputeerde Staten van Zeeland, de bestuurders van de
provincie, hebben de regierol gekregen over de voorbereidingen voor
het natuurherstel en hebben daardoor een erg belangrijke rol
gespeeld in het proces.

Gedeputeerde Statenlid

Lid van de Gedeputeerde Staten van Zeeland en als bestuurder
verantwoordelijk voor een bepaald onderwerp, vergelijkbaar als een
minister of wethouder maar dan op provinciaal niveau. De
Gedeputeerde van water en natuur is in dit geval de persoon die
vanuit de Gedeputeerde Staten het meest betrokken was bij het
proces. Ook in het besluitvormingsproces voor de
Ontwikkelingsschets, o.a. als lid van het OAP.

Levende Delta

Stichting de Levende Delta is ontstaan als protest tegen
ontpolderplannen in 1999 en heeft zich verbreed tot
belangenbehartiger voor een hoogwaardig leefmilieu in het
Deltagebied, met een evenwicht tussen economie en ecologie. In het
proces heeft het een belangrijke rol gehad als lobbyer en indiener
van alternatieven, met name het plan voor Saeftinge.

Ministerie van LNV

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit speelt een
belangrijke rol in het beleidsproces doordat de minister van LNV de
eindverantwoordelijke is voor het natuurherstel in de Westerschelde.

Ministerie van V&W

Het ministerie van Verkeer en Waterschap is ook betrokken bij het
beleidsproces doordat het natuurherstel van de Westerschelde
onderdeel is van de Ontwikkelingsschets 2010 en het verdrag met
Vlaanderen waarin tegelijkertijd met het natuurherstel afspraken zijn
gemaakt voor een verdieping van de Westerschelde. Hiervoor is het
ministerie van V&W eindverantwoordelijk.

Natuurmonumenten

Landelijke en lokale natuurbeschermingsorganisatie, die ook zijn
bezorgdheid over het natuurherstel en de verdieping van de
Westerschelde heeft geuit.

Provinciale Staten

De Provinciale Staten van Zeeland, de volksvertegenwoordigers op
provinciaal niveau.

Staatsbosbeheer

Natuurbeheersorganisatie met gebieden langs het Westerschelde
estuarium, als gesprekspartner bijgedragen aan het Zeeuwse voorstel.

Technische Scheldecommissie

Een Vlaams-Nederlandse ambtelijke commissie opgericht in 1948,
die een centrale rol heeft gespeeld bij de Langetermijnvisie en de
Ontwikkelingsschets.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer der Staten-Generaal speelde als controleur van de
minister en tijdens de rectificatie van het verdrag met Vlaanderen
een zeer grote rol in het proces.

Vogelbescherming Nederland

Landelijke natuurbeschermingsorganisatie, die zich actief heeft
ingezet voor ontpolderen en tegen de verdieping van de
Westerschelde.

Werkgroep Schelde Estuarium

Nederlands-Vlaams samenwerkingsverband tussen de natuur- en
milieuorganisaties rond de Schelde. Met de werkgroep Schelde
Estuarium waren de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties
vertegenwoordigd in het OAP.

Zeeuwse Landschap

Stichting het Zeeuwse Landschap is een natuurbeheersorganisatie,
met verschillende gebieden langs en in het Westerschelde estuarium,
waaronder het verdronken land van Saeftinge.

ZLTO

De ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) is de
boerenbelangenorganisatie die in het hele beleidsproces actief is
geweest, o.a. als gesprekspartner voor de overheid.

ZMF

De ZMF (Zeeuwse Milieufederatie), overkoepelende organisatie van
meerdere natuur- en milieuorganisaties in Zeeland. De ZMF heeft
een belangrijke rol gespeeld tijdens de 2de verdieping en tijdens het
proces “Natuurherstel Westerschelde”.

Overzichtskaart van het Westerschelde gebied, met alle voorgestelde natuurherstelprojecten in de periode 2005-2009.
Met de groene sterren zijn de natuurontwikkelingsprojecten aangegeven in de vorm van (gedeeltelijke) ontpolderen: ‟t Zwin en de
Hedwigepolder, Eendracht-, Hellegat-, Van Hattum-, Everinge- en Zuidpolder, Braakman-Zuid, Braakman-Noord, Waterdunen en Perkpolder.
Met de gele sterren zijn de buitendijkse natuurherstelmaatregelen weergegeven: het (gedeeltelijk) opvullen van de nevengeul bij Hoge Platen,
schorontwikkeling langs de dijk doormiddel van strekdammen en het verlagen van het Verdronken land van Saeftinge.
De rode stippen staan voor de drempels in de vaargeul die in het kader van de 3de Verdieping tot 13,1 m verlaagt zullen worden.
Gebaseerd op de overzichtskaart van de Ontwikkelingsschets 2010 (ProSes, 2005a)

Bijlage 4: Overzichtskaart met alle voorgestelde
natuurherstelprojecten in de Westerschelde

Bijlage 5: Overzicht van de legitimiteitsproblemen in het
beleidsproces
Ronde 1
Input-legitimiteitsprobleem
De besluitvorming is ondemocratisch benoemd, gezien
het feit dat de gemeente als betrokken partij niet om
zijn mening is gevraagd.
De provincie Zeeland heeft onvoldoende invloed
gehad op het besluit van de Ontwikkelingsschets.
Er is over de Zeeuwen besloten.
De provincie had een te beperkte invloed op het beleid
van de Westerschelde (als kritiek geuit op het verdrag
met Vlaanderen)
Kritiek op invloed niet-gekozen personen in het
BOWS
De belangen van de vissers zijn niet vertegenwoordigd
in het besluitvormingsproces.

Probleem geuit door
Gemeente Hulst

Proces-legitimiteitsprobleem
Het was geen transparant proces vanwege het politiekbestuurlijk handjeklap over de HSL (koehandel met
België).
Kritiek op de dakpan methode, de voorbereidingen
zijn al begonnen zonder parlementaire beslissing.
Er worden besluiten genomen zonder parlementaire
goedkeuring.

Probleem geuit door
Provinciale Statenlid Heijning (VVD) en
Provinciale Statenlid Luijt-Verheij (PvdA)

De deal met ZMF is geen transparante manier van
handelen.

Output-legitimiteitsprobleem
Kritiek op ontpolderen:
Ontpolderen is ongewenst
Ontpolderen wordt niet geaccepteerd
Geen noodzaak voor natuurherstel
Ongewenstheid 3de verdieping

Ontpolderen is niet de enige mogelijkheid voor
natuurherstel

Provinciale Statenleden
Provinciale Statenlid Visser (ChristenUnie)
Provinciale Statenleden

GroenLinks Statenlid de heer Wiersma
Visserijvereniging “Ons Belang”

Provinciale Statenlid de heer Hageman
(Partij voor Zeeland)
Tweede Kamerleden: de heer Van der Vlies
(SGP), mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD)
en de heer Buijs (CDA)
Tweede Kamerleden: de heer Buijs (CDA),
mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD) en de
heer Van den Brink (LPF)
Probleem geuit door
Gemeente Hulst, Terneuzen, Waterschap
Zeeuws-Vlaanderen, Provinciale
Statenleden, Tweede Kamerleden, ZLTO
enkele Zeeuwse burgers
Provinciale Statenleden, ZLTO en enkele
Zeeuwse burgers
Tweede Kamerleden en Provinciale
Statenleden, ZLTO en enkele gemeenten en
waterschappen
De heer De Koeijer (ZLTO)

Ronde 2
Input-legitimiteitsprobleem
Het besluit tot ontpolderen voor natuurherstel is niet
democratisch, want merendeel van de Zeeuwen is
tegen.
De stem van de Zeeuwse bevolking is onvoldoende
meegenomen in het besluit.

Probleem geuit door
Actievoerders tegen ontpolderen,
actiecomités

Proces-legitimiteitsprobleem
De communicatie vanuit het OAP voor de
argumentatie achter de maatregelen is onvoldoende
geweest.
Communicatie met betreffende boeren in de 5 polders
was slecht.
Slechte communicatie van de provincie, grote
informatiebijeenkomsten zijn niet geschikt voor dit
soort onderwerpen.
Kritiek op rol ZMF, de deal met ZMF over
natuurherstel is geen transparante manier van handelen
Kritiek op de Tweede kamer dat die het standpunt van
de Provincie afwachtte.
Kritiek op de Provinciale Staten die er vanuit ging dat
de Tweede Kamer toch wel met de afspraken tussen
Nederland en Vlaanderen zou instemmen.

Probleem geuit door
De heer De Koeijer (ZLTO)

Output-legitimiteitsprobleem

Probleem geuit door

Kritiek op ontpolderen:
Ontpolderen wordt niet geaccepteerd

Actievoerders tegen ontpolderen,
actiecomités, ZLTO, Levende Delta, enkele
gemeenten en waterschap ZeeuwsVlaanderen
Provinciale Statenleden en Tweede
Kamerleden
Actievoerders tegen ontpolderen,
actiecomités, ZLTO, Levende Delta, enkele
Provinciale Statenleden
De heer Van Melle en andere actievoerders

Ontpolderen is ongewenst
Kritiek geuit dat ontpolderen niet de enige
mogelijkheid is voor natuurherstel.
Provincie heeft zijn principes laten afkopen met geld
voor infrastructuur.

Statenlid de heer Hageman (Partij voor
Zeeland)

Actiecomité Red onze Polders
Provinciale Statenleden

Actievoerders, enkele Tweede Kamerleden
Provinciale Staten
Tweede Kamerleden

Ronde 3
Input-legitimiteitsprobleem
Het besluit tot ontpolderen voor natuurherstel is niet
democratisch, want merendeel van de Zeeuwen is
tegen.

Probleem geuit door
Actievoerders tegen ontpolderen,
actiecomité Red onze Polders

Proces-legitimiteitsprobleem
De commissie Maljers heeft te weinig ruimte gekregen
om echt naar alternatieven voor ontpolderen te kijken.
Kritiek op mogelijke vertraging in het proces doordat
de Tweede Kamer gedwongen ontpolderen uitsluit
Kritiek dat ontpolderen moet van „Brussel‟,
onduidelijkheid over Europese regels

Probleem geuit door
Actievoerders tegen ontpolderen,
actiecomité Red onze Polders
Havenschepen van Vlaanderen
Europarlementariër mevrouw Corbey

Output-legitimiteitsprobleem
Kritiek op ontpolderen:
Ontpolderen wordt niet geaccepteerd
Ontpolderen is ongewenst
Kritiek op voorstel Braakman-Zuid, dit is ook een
ontpolderingsmaatregel
Kritiek op het Zeeuwse voorstel, het bevat nog altijd
ontpolderingsmaatregelen.
Kritiek op de beoordeling van het alternatief Saeftinge
door de commissie Maljers
De instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000
gebied de Westerschelde zijn te streng opgesteld.
Met de voorstellen in het Zeeuwse voorstel wordt
onvoldoende gedaan aan het natuurherstel.
Kritiek op ZLTO en Levende Delta om uit het overleg
over een Zeeuws Akkoord te stappen

Probleem geuit door
Actievoerders tegen ontpolderen,
actiecomités, ZLTO, Levende Delta
Provinciale Statenleden en Tweede
Kamerleden
Actiecomité Red onze Polders en lokale
bewoners
Tegenstanders ontpolderen (actievoerders,
actiecomités, betrokken boeren en enkele
Provinciale Statenleden)
ZLTO en Levende Delta
ZLTO en actievoerders (de heer Van Melle)
Vogelbescherming Nederland en Vlaamse
natuurorganisaties
Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties

Ronde 4
Input-legitimiteitsprobleem
Er wordt over Zeeuwen beslist niet met de Zeeuwen

Probleem geuit door
Tweede Kamerlid de heer De Krom (VVD),
de heer en mevrouw De Feijter (actiecomité
Red onze Polders), de heer Van Melle en de
heer Geleense (Levende Delta)

Proces-legitimiteitsprobleem
Onduidelijkheid vanwege uitgangspunt vrijwilligheid
maar tegelijkertijd ook de rijksprojectenprocedure.
Kritiek op laten het laten liggen van
verantwoordelijkheid van de provincie, door enkel
voor het middengebied een alternatief plan op te
zetten.
Kritiek dat natuurherstel langs de Westerschelde moet
van „Brussel‟, andere interpretatie van de Europese
regels is mogelijk.
Kritiek dat Nederlandse regering niet zijn
verantwoordelijkheid neemt. De verantwoordelijkheid
voor de noodzaak wordt afschoven naar Brussel.
En voor de uitvoer is een te afwachtende houding
doordat de regierol aan de provincie is gegeven
De overheid heeft de handen op de rug laten binden
doordat het vrijwillig grond wil verwerven maar ook
de gebieden al heeft aangewezen, hierdoor is er
onevenredig veel macht aan de grondeigenaren
gegeven.
Door weer een commissie in te stellen wordt het
proces verlegd en blijven betrokkenen langer in
onzekerheid.

Probleem geuit door
Actievoerder de heer Van Melle
ZLTO, de Levende Delta en actievoerder de
heer Van Melle

Provinciale Statenleden, actievoerders,
ZLTO, Levende Delta en enkele Tweede
Kamerleden
Enkele Tweede Kamerleden, waaronder
Tweede Kamerlid de heer Koppejan (CDA)

Tweede Kamerlid De heer Duyvendak
(GroenLinks) en Tweede Kamerlid de heer
Polderman (SP), de heer Van Melle, de heer
Hemminga (Zeeuwse Landschap) en de
heer Coosen (ProSes)
Tweede Kamerlid de heer Polderman (SP)

Output-legitimiteitsprobleem
Kritiek op ontpolderen:
Ontpolderen wordt niet geaccepteerd
Ontpolderen is ongewenst
Kritiek op ontpolderen van de Hedwigepolder

Kritiek op uitblijven natuurherstelmaatregelen
Kritiek op verdieping Westerschelde vanwege
onvoldoende natuurherstel om de robuustheid van de
Westerschelde te waarborgen.
Kritiek op 3de verdieping Westerschelde, dit is niet in
het belang van Zeeland
Kritiek op de keuze van de Hedwigepolder, dit is een
uniek polderlandschap en dat is ook natuur
Kritiek op voorstel om Saeftinge gedeeltelijk af te
graven, dit is natuur voor natuur
Kritiek om tegelijkertijd over inpolderingsplannen te
spreken voor de WCT en ontpolderen voor
natuurherstel
Kritiek op de negatieve beoordeling van alternatieven
door de commissie Maljers
Ontpolderen is niet uit het verdrag gehaald, na
commissie met alternatieven moet nog altijd met
Vlaanderen worden overlegd

Probleem geuit door
Actievoerders tegen ontpolderen,
actiecomités, ZLTO, Levende Delta
Provinciale Statenleden en Tweede
Kamerleden
Actievoerders tegen ontpolderen,
actiecomités, ZLTO, Levende Delta
Provinciale Statenleden en Tweede
Kamerleden
Landelijke en Zeeuwse natuur- en
milieuorganisaties
ZMF

Enkele tegenstanders ontpolderen (o.a. de
heer Van Melle)
Pachter Hedwigepolder
Het Zeeuwse Landschap
Tweede Kamerlid de heer Polderman (SP)

Tweede Kamerleden
Enkele Tweede Kamerleden, o.a. de heer
Van der Staaij (SGP) en de heer De Krom
(VVD)

Ronde 5
Input-legitimiteitsprobleem
Meerderheid Zeeuwen is tegen ontpolderen, er is geen
draagvlak, hierdoor is het besluit om natuur via
ontpolderen te herstellen niet democratisch

Probleem geuit door
Actiecomité Red onze Polders en enkele
Tweede Kamerleden

Proces-legitimiteitsprobleem
Besluit tot natuurherstel is democratisch tot stand
gekomen.
Terugkomen op vastgestelde regels door democratisch
gekozen organen is funest voor het vertrouwen in de
democratie.
Kritiek op Vlaanderen die al met de uitvoer van het
verdrag was begonnen zonder de goedkeuring van de
Eerste Kamer op het verdrag
De overheid heeft de handen op de rug laten binden
doordat het vrijwillig grond wil verwerven maar ook
de gebieden al heeft aangewezen, hierdoor is er
onevenredig veel macht aan de grondeigenaren
gegeven.
Onduidelijkheid over koppeling derde verdieping en
het natuurherstel, geen juridische koppeling maar in de
praktijk wel

Probleem geuit door
Enkele Provinciale Statenleden en
(Zeeuwse) natuur- en milieuorganisaties
Hoogleraar waterrecht Marleen van
Rijswick (Universiteit Utrecht)
Eerste Kamerleden

Eerste Kamerlid de heer Laurier
(GroenLinks)

Eerste Kamerlid de heer Slager (SP)

Kritiek op de communicatie met belanghebbenden
Vrijwilligheid wordt op een oneigenlijke manier
ingezet, met dit standpunt wordt gemaskeerd dat
actoren eigenlijk tegen ontpolderen zijn
Het proces heeft (te) lang geduurd, doordat besluiten
zijn uitgesteld en zelfs twee commissies zijn ingesteld.
Het proces is niet transparant geweest, na de
Ontwikkelingsschets was er te weinig regie over het
proces waardoor onduidelijkheid ontstond voor
burgers.
Er is onvoldoende ruimte gegeven voor onderzoek
naar alternatieven, alleen de optie van ontpolderen is
de ruimte gegeven. Onderzoekers zijn niet
onafhankelijk, doordat ze afhankelijk zijn van
toekomstige opdrachten van de overheid.
Output-legitimiteitsprobleem
Kritiek op ontpolderen:
Ontpolderen wordt niet geaccepteerd
Ontpolderen is ongewenst
Kritiek op de opdracht van de commissie Nijpels,
enkel alternatieven voor de Hedwigepolder, niet voor
alle 600ha natuurherstel
Kritiek op de derde verdieping
Kritiek op het voorgestelde project Braakman-Noord

Kritiek op voorstel voor middengebied, onvoldoende
natuurherstel door wegvallen Braakman-Noord
Kritiek op de plannen Perkpolder en Waterdunen, deze
plannen bestaan gedeeltelijk uit ontpolderen
Kritiek op Provinciale Staten om een inpassingsplan
voor Waterdunen op te stellen, hierdoor werd de
mogelijkheid tot gedwongen ontpolderen realistisch
Niet accepteren van het rapport van de commissie
Nijpels, voornamelijk vanwege de conclusie te
ontpolderen, zo nodig met onteigenen
Kritiek op het voorstel om het verdronken land van
Saeftinge (gedeeltelijk) te verlagen
Kritiek op besluit Nederlandse regering de
natuurherstelmaatregelen te laten afhangen van de
Europese Commissie
Kritiek op maatregel van buitendijkse
schorontwikkeling, dit zou geen natuurherstel
opleveren

Eerste Kamerlid mevrouw Meindertsma
(PvdA)
commissie Nijpels en het Zeeuwse
Landschap
Zeeuws Landschap en mevrouw Vermue
(wethouder gemeente Borsele)
ZMF

ZLTO

Probleem geuit door
Actievoerders tegen ontpolderen,
actiecomités, ZLTO, Levende Delta
Provinciale Statenleden en Tweede en
Eerste Kamerleden
Provinciale Statenleden

Vogelbescherming Nederland en Zeeuwse
natuur- en milieuorganisaties
DOW, gemeente Terneuzen, waterschap
Zeeuws-Vlaanderen, ZLTO. Levende
Delta, actievoerders en meerderheid
Provinciale Statenleden
ZMF en Zeeuwse Landschap
ZLTO, Levende Delta en actiecomité Red
onze Polders
ZLTO, Levende Delta, actievoerders en
enkele Provinciale Statenleden
Actievoerders, ZLTO. Levende Delta,
Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden en
Provinciale Statenleden
Het Zeeuwse Landschap
O.a. Tweede Kamerlid de heer Van der
Staaij (SGP) en de heer Zonneveld (ZMF)
Zeeuwse en landelijke natuur- en
milieuorganisaties en diverse ecologen

Bijlage 6: Overzicht van de invloed van de lokale en
regionale actoren op het beleidsproces

Ronde 5

Ronde 4

Ronde 3

Ronde 2

Ronde 1

ZLTO

Levende
Delta

Actievoerders
tegen
ontpolderen

Lokale
overheid:
Zeeuwse natuurwaterschappen
en
en gemeenten
milieuorganisaties
langs de
Westerschelde

Invloed op cruciaal
besluit
Ontwikkelingsschets

Weinig tot
geen

Substantieel

Weinig tot geen

Invloed op proces in
ronde 1

Matig tot
substantieel

Matig

Weinig tot geen

Invloed op cruciaal
besluit aanwijzen 5
polders

Weinig tot
geen

Weinig tot geen

Weinig tot geen

Invloed op proces in
ronde 2

Substantieel* Substantieel*

Substantieel*

Weinig tot geen

Substantieel*

Invloed op cruciaal
besluit instellen
commissie Maljers

Substantieel* Substantieel*

Substantieel*

Weinig tot geen

Substantieel*

Invloed op proces in
ronde 3

Matig tot
substantieel

Matig tot
substantieel

Matig

Matig tot
substantieel

Weinig tot geen

Invloed op cruciaal
besluit geen Zeeuws
akkoord

veel

veel

Substantieel

Weinig tot geen

Weinig tot geen

Matig tot
substantieel

Matig tot
substantieel

Matig tot
substantieel

Weinig tot geen

Weinig tot geen

Weinig tot
geen

Weinig tot
geen

Weinig tot geen

Weinig tot geen

Weinig tot geen

Substantieel

Substantieel

Matig

Weinig tot geen

Matig tot
substantieel**

Invloed op proces in
ronde 5

Matig tot
substantieel

Matig tot
substantieel

Matig

Weinig

Weinig

Invloed op cruciaal
besluit niet
ontpolderen
Hedwigepolder

Matig tot
substantieel

Matig tot
substantieel

Matig tot
substantieel

Weinig tot geen

Matig tot
substantieel***

Invloed op proces in
ronde 4
Invloed op cruciaal
besluit:
Scheldeverdrag
ratificeren
Invloed op cruciaal
besluit: instellen
commissie Nijpels

* In ronde 2 kon de invloed van de tegenstanders van ontpolderen alleen als coalitie worden bepaald en is
daardoor bij alle actoren gelijk
** Enkel de gemeente Hulst en waterschap Zeeuws-Vlaanderen
** Enkel waterschap Zeeuws-Vlaanderen

Summary (in English)
Nature development for the Westerschelde
Influence of local and regional actors and legitimacy problems in the policy process (2005-2009)

Part 1: Introduction
There has been a lot of protest against the method of „ontpolderen‟ (that is the opposite of making new
land by displacing the dyke to transform land into estuarine nature) in the policy process for nature
development in the Westerschelde area (for map see figure 1). There are a large number of actors,
interest and claims connected to the Westerschelde. Two claims on the Westerschelde have played a
crucial role. The claim of the harbour of Antwerp (Belgium) that the Westerschelde has to be
deepened, from the perspective that the Westerschelde is a navigation channel and also large container
ships should be amble to visit the harbour of Antwerp. The other claim is that there should be nature
development by ontpolderen. This from the perspective of the nature organisations that the
Westerschelde is a unique ecosystem which is protected by the EU Birds and Habitat directive. And
measurements have to be taken to preserve the nature. These two claims have been the driving forces
in the policy process that lead to the Ontwikkelingsschets in 2005. A plan of the Netherlands and
Belgium with both deepening and nature development in the Westerschelde. The complex and
conflictuous multi-level and multi-actor policy process that developed after this decision in the period
between March 2005 and April 2009 will be analysed. In this research the following researchquestions will be answered:
• To what extent have local and regional actors had an influence on the policy process?
• How can the legitimacy problems in the policy process be explained?
To answer these questions the policy process is reconstructed using the concepts of policy
arrangements and the round model. For this, data has been obtained by key actor interviews and an
intensive analysis of government documents, reports and newspaper articles.

Figure 1, the Westerschelde area, within the province of Zeeland in the Netherlands and in Belgium

Part 2: Analysis of the policy process “Nature development Westerschelde”
The process is reconstructed in 5 rounds defined by the crucial decisions that changed the policy
arrangements (see figure 2). For each of these rounds the influence of the local and regional actors on
the process and on the crucial decisions is explored. For this, influence is defined as goal reaching by
an actor, caused by a purposeful action of this actor. Next to this, legitimacy problems, the nonacceptance of the policy plans are explored and explained. The analysis of the policy process starts
with the crucial decision of the Dutch national government to sign the Ontwikkelingsschets (with the
plan of 600ha nature development) in March 2005, the start of round 1.

Figure 2, the policy process “Nature development Westerschelde” divided in 5 rounds

Round 1 (March 2005 – Feb 2006): Province Zeeland
In this round the province of Zeeland got the responsibility to execute the nature development plans.
The Provinciale Staten (regional parliament) decided that ontpolderen is only accepted when the
ground is voluntarily obtained, a compromise because of the resistance against ontpolderen. The
province made the crucial decision to appoint 5 polders as options for ontpolderen.
Influence of the local and regional actors: The regional farmer organization had a moderatesubstantial influence on the process and a low influence on the crucial decisions. The regional nature
organizations had a substantial influence on the decision of the Ontwikkelingsschets and moderate
influence on the process. The local government (municipalities and waterboards) had little influence.
Legitimacy problems: The legitimacy problem against ontpolderen of the farmers‟ organization and
the local government played a role in the process, and can be explained from the historical battle
against the water in Zeeland. Also the input-legitimacy problem of the Provinciale Staten, the little
influence of the province on the process, played a role in the decision to take the responsibility for
executing the nature development plans.
Round 2 (Feb - Sept 2006): Protest
This round can be characterized with protest against ontpolderen. Local farmers and citizens of
Zeeland used protest boards and letters in the newspaper to express their resistance against

ontpolderen. This had its effect on the politicians in Zeeland and resulted in the crucial decision by
province Zeeland to appoint an independent committee Maljers to evaluate alternatives.
Influence of the local and regional actors: The local and regional actors against ontpolderen (the
farmers organization (ZLTO), the protesters, the organization Levende Delta and the local
government) had a substantial influence. The regional nature organizations had little influence.
Legitimacy problems: The non-acceptance of the plan of ontpolderen played a crucial role in this
round.
Round 3 (Sept 2006- June 2007): Alternatives
The results of the committee Maljers were disappointing for the protesters, most alternatives did not fit
within the rules for the nature development. The province of Zeeland started a collaboration between
the nature organizations and the protesters, the farmers organization (ZLTO) and the organization
Levende Delta. This resulted in the “Zeeuwse voorstel”, a compromise of ontpolderen and some
alternatives. This was an agreement between representatives of the organization. Eventually the farmer
organization (ZLTO) and Levende Delta took the crucial decision not to go further with this proposal,
because the supporters of these organizations disagreed with the compromise and because there was a
conflict on the option of expropriation.
Influence of the local and regional actors: The actors involved in the “Zeeuwse voorstel” had a
moderate-substantial influence on the process. The local governments had little influence.
Legitimacy problems: In this round the critique on ontpolderen and the critique that there are good
alternatives played a large role in the process.
Round 4 (June-Dec 2007): Ratification
After the failure of a compromise on the province level the focus of the protest was on the national
level, were the national parliament had to ratify the decisions of the Ontwikkelingsschets. Next to this
there was a division in responsibilities, the province 300ha nature development and the minister 300ha
in the form of the Hedwigepolderproject. Influential discourses were the critique that nature
development outside Westerschelde area was also possible and that ontpolderen is not obligated by
Brussel. Although there was a large resistance against ontpolderen in the Dutch parliament eventually
the Ontwikkelingsschets plans were excepted, but with the crucial decision to have a committee to find
alternatives for the ontpolderproject Hedwigepolder.
Influence of the local and regional actors: The local and regional actors against ontpolderen had a
moderate-substantial influence. The regional nature organizations had little influence. And the
waterboard Zeeuws-Vlaanderen and the municipality Hulst had a moderate-substantial influence on
the crucial decision of the Dutch parliament to have a committee to find alternatives.
Legitimacy problems: The critique on ontpolderen and the role of Brussel had played an important
role.
Round 5 (Dec 2007-April 2009): Hedwigepolder
This round starts with the committee Nijpels that has to find alternatives for the Hedwigepolder. Next
to this the province did research and presented a plan for its 300ha with almost no ontpolder-projects.
In November the committee Nijpels came with its result: the best solution should be to execute the
project of the Hedwigepolder. This result was not accepted, the farmers organization (ZLTO) and the
organization Levende Delta came with their own report, with a contradicting conclusion. As a
reaction, the Dutch parliament held a hearing whereby it made clear not to accept the executing of the
ontpolder-project Hedwigepolder. On 17 April 2009 the minister presented the crucial decision not to
choose for ontpolderen, but for the alternative plan of the waterboard of Zeeuws-Vlaanderen.

Influence of the local and regional actors: The local and regional actors against ontpolderen had a
moderate-substantial influence. The regional nature organizations had a little influence. The
waterboard Zeeuws-Vlaanderen had a moderate-substantial influence on the crucial decision to choose
their alternative plan instead of ontpolderen.
Legitimacy problems: Crucial were the critique of ontpolderen and no acceptance of the report of
Nijpels. Hereby there were new legitimacy problems from the nature organizations against the new
plan of the minister.

Part 3: Conclusions
The local and regional actors have had a moderate-substantial influence on the process “Nature
development Westerschelde”, with large differences between the actors. The regional nature
organisations have had a substantial influence on the decision to have nature development in the
Westerschelde, but in the rest of the policy process their influence was marginal. The local and
regional actors that were against ontpolderen initially had little influence on the original decision but
in the following process their influence was at some points substantial. The local government had little
influence, with the exception of the waterboard Zeeuws-Vlaanderen and some municipalities at some
specific moments.
In the process the most legitimacy problems were expressed by the opponents of ontpolderen. The
different legitimacy problems can be explained by the historical and political context, the complexity
and differences caused by the multi-actor en multi-level aspect of the process, the complexity of the
content (the nature in the Westerschelde estuaria) and the marginal influence of some actors.

