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50PLUS Statenfractie Provincie Zeeland 

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door de 

fractie 50PLUS Zeeland. 

Datum:  30 januari 2022 

Onderwerp: Hedwigepolder veel eerder onder water. 

Casus;  

50PLUS is verrast en geschokt door de mededeling van de Gedeputeerde Pijpelink dat de 

Hedwigepolder sneller onder water wordt gezet. De opdrachtgever Vlaamse Waterweg trekt zich 

niets aan van de tegengeluiden die in Zeeland en Zeeuws Vlaanderen zijn te horen en gaan 

onverdroten door met het ontpolderen. 

50PLUS is tegenstander om de Hedwigepolder nu onder water te zetten. Het hele gebied is zwaar 

vervuild met PFAS uit de Belgische industrie. Zolang hierover geen duidelijkheid is, hoe ernstig de 

vervuiling met PFAS en aanverwante stoffen is, hoort een status quo te worden ingesteld. 

Gedeputeerde van der Velde liet de Provinciale Staten weten, eerst zeker te willen weten of door het 

binnen laten van het Schelde water de voormalige polder niet verder vervuild raakt. Vervolgens leest 

50PLUS dat de Hedwigepolder veel eerder dan gepland onder water wordt gezet. 

50PLUS is van mening dat Gedeputeerde Staten direct actie moeten ondernemen om het 

onderwater zetten van de Hedwigepolder te stoppen voordat wij meer informatie hebben over de 

PFAS vervuiling in dit gebied. Ondanks het feit dat voormalig minister Barbara Visser geen reden zag 

het werk stil te leggen waarom was gevraagd. 

50PLUS vind het onbegrijpelijk dat Vlaanderen maar gewoon zijn gang kan blijven gaan in het 

grensgebied. We wijzen nogmaals op goed nabuurschap. Als de werkzaamheden toch doorgaan kan 

dit een milieudelict van enorme omvang worden. 

Al eerder heeft 50PLUS aandacht gevraagd voor deze verontrustende situatie na onderzoeken van 

Professor de Boer, hoogleraar milieuchemie en Dr. Michiel Joker van de Universiteit Utrecht. Onlangs 

werd nog bekend dat er extreem verhoogde waarden in het bloed zijn gevonden bij een Hulstenaar 

die op eigen initiatief een bloedonderzoek heeft laten uitvoeren. 

We moeten ons door de Vlaamse Overheid niets wijs laten maken. De Vlaamse overheid zet in op 

snelle ontpoldering om Antwerpen tegen hoogwater te beschermen. Door het verdiepen van de 

Westerschelde stuwt het water bij een noordwesterstorm steeds meer op richting Antwerpen 

waardoor delen van de kades overstromen en wateroverlast veroorzaken. Dat is de ware reden 

waarom de Hedwige- en Prosper-polder moeten worden ontpoldert. Deze gebieden moeten worden 

gebruikt als buffer tegen het hoog opstuwende water bij noordwesterstorm. Het gaat dus zeker niet 

om natuurherstel. 

50PLUS heeft daarom de volgende vragen; 

 
Vragen; 

• Is GS voornemens om met de huidige kennis van zaken een status quo in te stellen voor het 

onderwater zetten van de Hedwigepolder  

 

• Is GS voornemens de Vlaamse overheid te wijzen op goed nabuurschap en direct moet 

stoppen met de voorbereidende werkzaamheden voor het doorsteken van de dijken van de 

Hedwigepolder. 
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• Is GS het met 50PLUS eens dat de Vlaamse Overheid tot nu toe weinig tot niets doet om de 

ontstane situatie onder controle te houden en de verspreiding van PFAS vervuiling rondom 

het grensgebied te beperken. 

 

• Is GS voornemens de PFAS-vervuiling nogmaals bij de nieuwe Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat onder de aandacht te brengen ten einde de ontpoldering op zijn minst stil te 

leggen tot nader onderzoek uitwijst dat de volksgezondheid geen gevaar loopt. 

 

• Is GS het met 50PLUS eens dat wanneer de Gemeente Hulst de vergunning tot 

ontgronding/ontpoldering intrekt de werkzaamheden, in het belang van de volksgezondheid, 

moeten worden stilgelegd en de inundatie van de Hedwigepolder niet mag worden 

voortgezet. 

 

• Is GS het met 50PLUS eens dat wanneer de dijken van de Hedwigepolder worden 

doorgestoken de huidige slaperdijken eerst moeten worden versterkt tot primaire dijken 

(waterkering) om de veiligheid, bij springtij en noordwesterstorm, voor het achterliggende 

gebied te kunnen garanderen. 

Statenfractie 50PLUS Zeeland  

Willem Willemse / George Lernout 
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