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Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake rekening van
het Antwerpse Havensucces

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen )
1.

Heeft uw College kennis genomen van
het feit, dat de kosten-baten analyse
voor de Zwinontpoldering aan
Nederlandse zijde, een onvoldoende
positieve uitkomst laat zien ten aanzien
van de recreatieve meerwaarde en
economische opbrengst?

1.

2.

Is uw College het met onze fractie eens, 2.
dat de beloofde compensatiemaatregelen en alles wat de dorpsgemeenschap van Retranchement in het
vooruitzicht werd gesteld, volstrekt niet
beantwoorden aan de gedane toezeggingen?

Doel van het Natuurpakket Westerschelde en
ook voor het Zwin is natuurherstelmaatregelen te nemen. Doel is niet een economisch
rendabele investering. Voor het Zwin is dan
ook geen (maatschappelijke) kostenbatenanalyse opgesteld maar alleen een
kosten-effectiviteitsanalyse waarin de kosten
herleidbaar zijn ten opzicht van de type
maatregelen. Recreatieve meerwaarde en
economische opbrengst zijn daarin niet
berekend.
Van de 120 ha uitbreiding van het Zwin ligt
10 ha in Nederland; omdat daarvoor een
camping moet worden gesaneerd zijn de
kosten voor deze Nederlandse 10 ha verhoudingsgewijs hoog. Voor het hele Zwin
daarentegen liggen die verhoudingen heel
anders. Dat geldt ook voor het Natuurpakket
Westerschelde als geheel.
Nee, aan de regio is van begin af aan
duidelijk gemaakt dat het natuurdoel primair
is. Aangegeven is dat alle inspanning er op
gericht is om dat gepaard te laten gaan met
economische of recreatieve impulsen.
Dat krijgt in het plan op verschillende
manieren gestalte:
- de kwaliteitsverbetering en vergroting van
het Zwin zelf vergroot de aantrekkingskracht
van het gebied voor m.n. dag- en
verblijfsrecreanten. Het zal naar verwachting
leiden tot meer bezoekers van het Zwin,
gebruikers van loop- en fietsroutes en het
recreatieve profiel van de regio versterken.
- het aanbrengen van voorzieningen in het
plangebied die de beleefbaarheid vergroten
zoals aanleg van paden over de gehele
lengte van de dijk waarop gefietst en
gewandeld kan worden. Deze paden zullen
afwisselend buitendijks en binnendijks liggen.
Op regelmatige afstanden worden er naast

2

deze paden uitkijkpunten gerealiseerd. Ook
wordt binnen de uitgebreide Zwinvlakte, ter
hoogte van Retranchement, een 65 meter
lang vlonderpad gerealiseerd dat uitmondt in
een podium en bereikbaar zal zijn vanaf het
fietspad en het kijkpunt dat op de dijk wordt
gerealiseerd.
- Specifiek voor Retranchement is met
ondersteuning vanuit het project een
dorpsvisie opgesteld. Een van de maatregelen daaruit - een fiets- en wandelverbinding tussen Retranchement en de
uitbreiding van het Zwin - zal tegelijkertijd
met het project gerealiseerd worden.
Daarnaast zijn er aan Vlaamse zijde diverse
voorzieningen die voor het hele gebied een
positieve uitwerking kunnen hebben.
3.

Deelt uw College onze opvatting dat van 3.
het voorgestelde evenwicht tussen
natuur- en economische belangen,
feitelijk geen sprake is en bestaande
(beschermde) natuur plaats moet maken
voor “nieuwe” natuur?

Nee, hierboven is aangegeven dat het primair doel voor Het Zwin is een verbetering
van de natuurkwaliteit. Waar mogelijk worden
economische en recreatieve waarden versterkt.
Het gaat daarbij om enerzijds kwaliteitsverbetering van het bestaande Zwin en
anderzijds uitbreiding van het Zwin. Er is
geen sprake van bestaande beschermde
natuur vervangen door nieuwe natuur.

4.

Kan uw College zeer concreet
aangeven, wat er tot op heden voor
Retranchement gedaan is of zal worden
gedaan en of dat strookt met alle
toezeggingen uit het verleden?

Voor de kern Retranchement is in overleg
met de dorpsraad door het kwaliteitsteam
van de provincie Zeeland de ‘Dorpsvisie
Retranchement - een advies van het
kwaliteitsteam Zeeland’ - opgesteld. Met de
dorpsvisie wordt een perspectief geschetst
voor Retranchement om zo de leefbaarheid
te behouden dan wel te versterken.
In de dorpsvisie is het versterken van de
ruimtelijke verbinding van Retranchement
met ‘t Zwin als sleutelproject aangegeven.
Aan dit project zal uitvoering gegeven wordt
in het kader van de werkzaamheden aan het
Zwin en ten laste van het projectbudget
Het Zwin.

4.
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