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AANVRAAG ONTTREKKING WEGEN AAN DE OPENBAARHEID -
PROVINCIE ZEELAND

Gegevens aanvrager
Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde
De heer ir. W. Dauwe
Anna Bijns-gebouw, Lange K~evitstraat 111-113 bus 44
B 2018 ANTWERPEN
Emailadres:wim.dauwe®Wenz.be
Telefoonnummer: +32 3 224 6711

Gegevens tussenpersoon
Provincie Zeeland
De heer D.C. Kruis
van Rijsewijk
Emailadres:dc.kruis@zeeland.nl
Telefoonnummer: 06 - 44 79 69 81
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Mevrouw mr. E. E. M.J . Haverkarn -

Emailadres:eva.haverkorn@bro.nl
Telefoonnummer: 06 - 53 52 58 07

Beschrijving van het project
Het Schelde-estuarium is het enige estuarium in Zu~dwest Nederland dat nog
redelijk intact is; een natuurlijke overgangszone van rivier - naar zeewater
dat onder invloed van het getij voortdurend verandert. Van een gezond eco
systeem is echter geen sprake, integendeel: de natuur in het Westerschelde
gebied staat onder druk. Menselijk ingrepen zoals het inpolderen van schor
ren en slikken en de aanleg van het Schelde-RiJn kanaal, maar ook autonome
ontwikkelingen, hebben de kwaliteit van het gebied aangetast. Zones van on
diep water zijn afgenomen, slikken zijn verkleind en verlaagd en diep water
is uitgebreid en dieper geworden. Als deze ontwikkeling zich voortzet, wordt
de Westerschelde een diep kanaal met sterke getijdestromingen, begrensd door
harde, hoge zeeweringen, zonder natuurlijke waarden. Reden om het tij te
keren.

Gelet op het bovenstaande is, na het uitvoeren van een aantal studies door
de Vlaamse en Nederlandse regering besloten om een intergetijdengebied (es
tuariene natuur) te ontwikkelen in de Hertogin Hedwigepolder en het noorde
liJk gedeelte van de Prosperpolder (465 ha. totaal, waarvan 295 ha. op Ne
derlands grondgebied) .

Om dit intergetijdengeb1ed planologisch mogelijk te maken, wordt een Rijks
inpassingsplan voorbereid. Naast dit Rijksinpassingsplan zijn er ook een
aantal uitvoeringsbesluiten benodigd, waaronder de voorliggende onttrekking
van de wegen in het projectgebied aan de openbaarheid.



Te treffen maatregelen
De maatregelen die noodzakelijk zijn om de realisering van estuariene natuur

mogelijk te maken, zijn opgesomd in de projectomschrijving, welke als bijla

~ bij deze aanvraag is gevoegd. Als bijlage 2 is het inrichtingsplan op

genomen. Op dit inrichtingsplan zaj n de maatregelen aangegeven als benoemd
in de projectomschrijving en is de toekomstige inrichting van het plangebied

gevisualiseerd.

Voor wat betreft de onttrekking van de wegen in het proj ectgebied aan de
openbaarheid geldt, dat het projectgebied straks geheel ingericht zal worden

als estuariene natuur, en er in het projectgebied derhalve geen (openbare)

wegen zullen voorkomen.

De te onttrekken wegen
Het betreft de volgende wegen:

Zeedijk van de Prosperpolder (nr. GG);

Lignestraat (nr. G7);

Engelbertstraat (nr. G8);

Lydiastaat (nr. G9);

Hedwigestraat (nr. 70) i

Erikstraat (nr. 71).

De betreffende wegen zijn aangegeven op biJlage 3,

van 15 december 1981.

I
de gemeentelijke legger

Toelichting
Het besluit op de aanvraag onttrekking van de wegen aan de openbaarheid
wordt voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling als bedoeld in
artikel 3.35 van de Wro. Dit betekent dat de procedurele bepalingen van de

versch111ende sectorale wetten niet van toepassing zijn, maar dat de proce

dure als beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in
combinatie met de bestemmingsplanprocedure van toepassing is.

Ondertekening

Datum: Naam ondertekenaar: Hoedanigheid:

0:;,.1051 ;)0-13
ir.Wim Dauwe
AfdeliR9sheeld

Handtekening: Afdeling Zeeschelde

_.
--_._-----------'

Aanvraag vergunning onttrekking van wegen aan de openbaarheid 2




