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1 Overzicht wijzigingen n.a.v. behandeling zienswijzen  

Deze Staat van Wijzigingen omvat de wijzigingen in het rijksinpassingsplan (toelichting, 

verbeelding en regels) die doorgevoerd  worden ten behoeve van de vaststelling naar 

aanleiding van de beantwoording van de ontvangen zienswijzen.  

 

1.1 Wijzigingen in de toelichting van het rijksinpassingsplan en bijbehorende 

documenten  

1. In paragraaf 2.6 van het rijksinpassingsplan (Hoofdstuk 2 MER), wordt het 

toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. beschreven en de conclusies daarvan voor het 

rijksinpassingsplan, de uitvoeringsbesluiten en de bijbehorende documenten.    

2. Als gevolg van de behandeling van ontvangen zienswijzen aangaande het thema 7 

‘Dijkveiligheid’  en 8 ‘Externe veiligheid’ heeft een actualisatie plaatsgevonden van het 

onderzoek naar het aspect externe veiligheid (bijlage 31 bij het MER, SAVE, 

oorspronkelijk april 2013). Het rapport is geactualiseerd in november 2013. In het 

kader van de actualisatie is geconcludeeerd dat bij de uitwerking van de 

wijzigingsbevoegdheid een verantwoording van het groepsrisico plaats dient te vinden 

ten aanzien van het aspect zelfredzaamheid van de bezoekers van de recreatieve 

voorzieningen die mogelijk kunnen worden gemaakt middels het (te zijnertijd) 

toepassen van de wijzigingsbevoegdheid. Ter voorbereiding hierop vinden reeds 

gesprekken plaats met de veiligheidsdienst. Het geactualiseerde rapport aangaande 

externe veiligheid wordt als bijlage 10 gevoegd bij het vast te stellen 

rijksinpassingsplan. De resultaten van deze actualisatie worden verwerkt in het vast te 

stellen rijksinpassingsplan in de paragraaf: 6.2.6. 

3. Als gevolg van de behandeling van de ontvangen zienswijzen aangaande het thema 9 

‘Kwaliteit bodem, water en lucht (o.a. CO2 , stikstof)’ en meer specifiek het onderdeel 

luchtkwaliteit, zienswijze aangaande de vergunning Natuurbeschermingswet (Hoofdstuk 

6), de behandeling van de zienswijzen namens de heer De Cloedt (hoofdstuk 11) en het 

(concept)advies van de Commissie m.e.r. is een aan aanvulling opgesteld bij het MER 

met aanvullende informatie ten aanzien van stikstofdepositie. De rapportage ‘Aanvulling 

op het MER Hertogin Hedwigepolder’ (Oranjewoud, projectnummer 225938, november 

2013)’ is als bijlage 8 gevoegd bij het rijksinpassingsplan. De conclusie uit deze 

aanvullende informatie over stikstofdepositie worden verwerkt in de toelichting op het 

rijksinpassingsplan in paragrafen 4.4. en 6.2.3.  

4. Als gevolg van de behandeling van de ontvangen zienswijzen aangaande het thema 5 

‘Bestaande natuur- en archeologische waarden’ en meer specifiek het onderdeel 

archeologische waarden, de behandeling van de zienswijzen namens de heer De Cloedt 

(hoofdstuk 11) en het (concept)advies van de Commissie m.e.r, is een aanvulling 

opgesteld op het MER met aanvullende informatie omtrent archeologie en 

cultuurhistorie. De rapportage ‘Aanvulling op het MER Hertogin Hedwigepolder’ 

(Oranjewoud, projectnummer 225938, november 2013)’ is als bijlage 8 gevoegd bij het 

rijksinpassingsplan. Conclusie uit deze aanvullende informatie over archeologie en 

cultuurhistorie worden verwerkt in de toelichting van het vast te stellen 

rijksinpassingsplan in de paragrafen 4.4 en 6.3. 

5. Als gevolg van de behandeling van de ontvangen zienswijzen aangaande het thema 2 

‘Doel, nut, noodzaak, mate van doelbereiking’ en de zienswijze ‘De Cloedt c.s.’ 

(hoofdstuk 11) en het in opdracht van hem opgesteld Svašek rapport, heeft op 24 

oktober 2013 een expertmeeting plaatsgevonden rondom het thema ‘opslibbing en 

kwaliteit natuur’. De ten behoeve en als resultaat van deze expertmeeting opgestelde 

notitie door Deltares (14 november 2013) is als bijlage 9a gevoegd bij het 



 

 

rijksinpassingsplan. Het betreffende ‘Svašek rapport’ is als bijlage 9b bij het 

rijksinpassingsplan gevoegd, dit onderzoeksrapport vormt namelijk een belangrijke 

basis voor de notitie van Deltares (bijlage 9a). De conclusies van de notitie en de 

expertmeeting d.d. 24 oktober 2013 worden verwerkt in de toelichting van het vast te 

stellen rijksinpassingsplan in de paragrafen 6.2.1, 6.5. 

6. Als gevolg van de zienswijze van de heer de Cloedt (hoofdstuk 11) is in paragraaf 6.8.2 

(watertoets – Rijkswaterstaat) aangegeven dat het gaat om een termijn van 50-100 

jaar. 

7. Als gevolg van hetgeen gesteld is in zienswijze nummer 26 in hoofdstuk 2 en de 

zienswijze van de heer De Cloedt in hoofdstuk 11, alsmede in verband met hetgeen de 

commissie m.e.r. in het voorlopig advies heeft opgemerkt, is in de Aanvulling op het 

MER nader onderbouwd, dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 

2000 gebied uitgesloten kan worden. Dit is verwerkt in paragraaf 6.5.2 van de 

toelichting op het rijksinpassingsplan. De rapportage ‘Aanvulling op het MER Hertogin 

Hedwigepolder’ (Oranjewoud, projectnummer 225938, november 2013)’ is als bijlage 8 

gevoegd bij het rijksinpassingsplan evenals de aanvulling op de Passende beoordeling. 

8. Als gevolg van de behandeling van zienswijze nr. 109, binnen thema 12 ‘Kosten’, zal in 

het rijksinpassingsplan een passage toegevoegd worden aan paragraaf 6.11 aangaande 

de kosten verbonden aan de eventueel te verwijderen niet gesprongen explosieven 

(NGE’s) in relatie tot de economische haalbaarheid. 

9. Als gevolg van de behandeling van zienswijze 111 in hoofdstuk 2 en onderdeel 16.1 in 

hoofdstuk 11, wordt de passage over de kosten die Vlaanderen betaalt, aangepast. 

10. Als gevolg van de behandeling van zienswijzen 12 en 13 aangaande de asbest 

cementleidingen binnen hoofdstuk 3 ‘Beantwoording zienswijzen rijksinpassingsplan’ 

(indiener LIV), worden de verbeelding en de regels aangepast (zie hierna volgende 

deelparagraaf 12.1.2). Daarnaast wordt de voorgenomen vervanging in staal en 

verplaatsing van de betreffende leidingen verwoord in paragraaf 6.6 van de toelichting 

van het rijksinpassingsplan ‘Leidingen en infrastructuur - de Leidingendam’. Ook worden 

de wijzigingen in de regels en op de verbeelding aangaande dit onderwerp toegelicht in 

hoofdstuk 7 van het rijksinpassingsplan, ‘Juridisch planologische regeling’      

11. Als gevolg van de behandeling van zienswijze 16 binnen hoofdstuk 3 ‘beantwoording 

zienswijzen rijksinpassingsplan’ (indiener XXXIV) wordt paragraaf 3.2.11 ‘Structuurvisie 

buisleidingen 2012 – 2035’ genuanceerd, zodat duidelijk wordt dat aan het huidige 

gebruik ter plaatse van de Leidingendam niets wijzigt.  

12. Het hoofdstuk 7 van het rijksinpassingsplan ‘Juridisch planologische regeling’, wordt 

toegesneden op de hierna beschreven wijzigingen in de regels en op de verbeelding als 

gevolg van de wijzigingen naar aanleiding van ontvangen zienswijzen.  

1.2 Wijzigingen op de verbeelding van het rijksinpassingsplan 

1. Onder andere als gevolg van de behandeling van inhoudelijke reactie 71 binnen het 

thema 8 ‘Externe veiligheid’ (indiener L, LI) en inhoudelijke reacties 10 en 12 op het 

rijksinpassingsplan (indiener LIII, LIV) wordt op vrijwel de gehele leidingendam de 

dubbelbestemming “Leiding - Leidingenstrook” opgenomen zodat het verplaatsen van 

de waterleidingen naar de kop van de leidingendam mogelijk wordt. De 

dubbelbestemmingen ‘Leiding – Ethyleen’, ‘Leiding – Gas’ en ‘Leiding – Water’ komen 

hierdoor te vervallen.  

2. Als gevolg van de behandeling van inhoudelijke reactie 8 op het rijksinpassingsplan 

(indiener XXXVIII) wordt gecontroleerd of de leidingen zijn gelegen binnen de nieuw op 

te nemen leidingenstrook.  

3. Onder andere als gevolg van de behandeling van inhoudelijke reactie 12 op het 

rijksinpassingsplan (indiener LIV) wordt op de leidingendam de dubbelbestemming 

“Leiding - Leidingenstrook” opgenomen zodat de verdere benutting van vrije ruimte 

wordt veiliggesteld opdat eventuele nieuwe leidingtracés kunnen worden gefaciliteerd. 



 

 

Op het plateau wordt deze leidingenstrook doorgetrokken, daarbij ruimte houdend voor 

het toekomstige natuurpaviljoen zoals de mogelijke locatie hiervoor in beeld is gebracht 

in het externe veiligheidsonderzoek dat als bijlage 10 bij het rijksinpassingsplan wordt 

gevoegd. De dubbelbestemmingen ‘Leiding – Ethyleen’, ‘Leiding – Gas’ en ‘Leiding – 

Water’ komen hierdoor te vervallen. Met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van 

leiding uitgesloten – bevb’ ter plaatse van de lage berm van de leidingendam (zuidkant 

dam) worden vervolgens binnen deze leidingenstrook leidingen waardoor vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt, conform de huidige situatie uitgesloten.     

1.3 Wijzigingen in de regels van het rijksinpassingsplan 

1. Als gevolg van de behandeling van inhoudelijke reactie 9 op het rijksinpassingsplan 

(indiener XXXVIII) wordt de voorwaarde als opgenomen in artikel 7.3 onder a van de 

regels van het inpassingsplan verwijderd. 

2. Als gevolg van de behandeling van inhoudelijke reactie 9 op het rijksinpassingsplan 

(indiener XXXVIII) wordt artikel 7.4.1. zodanig aangepast dat de volgende activiteiten 

ook verboden zijn: 

- Het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 

- Het permanent opslaan van goederen; 

- Het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 

wateren.  

3. Als gevolg van de behandeling van inhoudelijke reactie 11.3 binnen het thema 11 

‘Natuur’ (indiener namens De Cloedt) wordt de definitie voor extensieve recreatie voor 

de duidelijkheid zodanig aangevuld dat – naast de belevingsas – ook het paviljoen en de 

ecolodges niet onder dit begrip vallen.  

4. Onder andere als gevolg van de behandeling van inhoudelijke reactie 71 binnen het 

thema 8 ‘Externe veiligheid’ (indiener L, LI) en inhoudelijke reacties 10 en 12 op het 

rijksinpassingsplan (indiener LIII, LIV) wordt in verband met de nieuw op te nemen 

dubbelbestemming ‘Leiding – Leidingenstrook’ een nieuw artikel in de regels 

opgenomen dat inhoudelijk overeenkomt met de artikelen zoals deze zijn opgenomen 

voor de afzonderlijke dubbelbestemmingen ‘Leiding – Ethyleen’, ‘Leiding – Gas’ en 

‘Leiding – Water’, daarbij in de bestemmingsomschrijving uitgaande van 3 

waterleidingen, 3 gasleidingen en 1 ethyleenleiding. De afzonderlijke artikelen per 

leidingtype komen hierdoor te vervallen. Daarnaast worden nieuwe leidingen toegestaan 

mits wordt voldaan aan het aanlegvergunningsstelsel. In het nieuwe artikel ‘Leiding – 

Leidingenstrook’ zal ten behoeve van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van leiding 

uitgesloten – bevb’ worden opgenomen dat er ter plaatse van de aanduiding geen 

leidingen zijn toegestaan waardoor vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt als 

bedoeld in artikel 2 eerste lid van het Besluit externe veiligheid buisleidingen.  

5. Als gevolg van de behandeling van inhoudelijke reactie 11 (indiener LIII) wordt als 

voorwaarde aan de wijzigingsbevoegdheid voor het natuurpaviljoen en de belevingsas 

toegevoegd dat er: daardoor geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van het 

doelmatig functioneren en de belangen van de aanwezige leiding(en). Burgemeester en 

wethouders winnen omtrent deze voorwaarde vooraf schriftelijk advies in bij de 

beheerder van de betreffende leiding(en). 



 

 

2 Overzicht ambtelijke wijzigingen 

Deze Staat van Wijzigingen omvat de ambtshalve wijzigingen in het rijksinpassingsplan 

(toelichting, verbeelding en regels).  

 

2.1 Ambtshalve wijzigingen vaststellingsbesluit en bijbehorende documenten 

1. In de toelichting van de schaderegeling wordt onder het toepassingsbereik aangegeven 

dat ook Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland de beleidsregel onderschrijven. 

Daarnaast wordt de watervergunning opgenomen en wordt de functie van het 

projectplan als onderdeel/bijlage van het inpassingsplan nader omschreven. Als laatste 

wordt de IMRO-code NL.IMRO.0000.EZip13HHP-3000 en de datum van inwerking 

treding opgenomen.  

 

2.2 Ambtshalve wijzigingen in de toelichting en bijbehorende documenten 

1. Er is enige verwarring ontstaan omtrent de begrippen ‘intergetijdengebied’ en 

‘estuariene natuur’. In hoofdstuk 1.1 van de toelichting op het rijksinpassingsplan is een 

toelichting opgenomen en de gebruikte begrippen in de toelichting zijn hierop 

aangepast.  

2. In paragraaf 1.2 en 5.1 zijn enige passages uit de Aanvulling op het MER Hertogin 

Hedwigepolder verwerkt.  

3. Paragraaf 6.13 van het rijksinpassingsplan ‘Monitoring’ wordt aangepast aan de laatste 

stand van zaken rondom het monitoringsplan.  

4. In paragraaf 5.2.3. van het rijksinpassingsplan ‘Toekomstige inrichting van het 

plangebied’ is de kaart van het Inrichtingsplan opgenomen. 

5. In paragraaf 6.11 van het rijksinpassingsplan ‘Economische uitvoerbaarheid’ worden de 

meest recente cijfers uit de juiste versie van het KEA verwerkt. De versie van het KEA 

d.d. 19 juni 2013 welke mede ter inzage heeft gelegen bij het rijksinpassingsplan is de 

juiste versie.  

6. Op pagina 73 in het ontwerprijksinpassingsplan is de kaart van het MMA, door een kaart 

van betere kwaliteit vervangen (zijnde kaart 13 bij het MER). 

7. Nader onderzoek laat zien dat het aantal hectare schorren dat invloed ondervind van de 

realisatie van het project in de Hedwigepolder niet  circa 52 hectare bedraagt (zoals 

opgenomen in de Passende Beoordeling op inrichtingsniveau, bijlage 6 van het ontwerp 

rijksinpassingsplan), maar circa 26 hectare. In een aanvulling bij deze Passende 

Beooordeling op inrichtingsniveau, worden de juiste aantallen opgenomen. Deze 

aantallen zijn ook opgenomen in de rapportage Aanvulling bij het MER 

Rijksinpassingsplan Hedwigepolder (november 2013), welke als bijlage 8 gevoegd wordt 

bij het vast te stellen rijksinpassingsplan.   

8. In paragraaf 6.11 van het ontwerp rijksinpassingsplan zijn de hoofdlijnen uit het 

Verdrag niet geheel juist weergegeven ten aanzien van de kostenverdeling tussen 

Vlaanderen en Nederland. In de beantwoording van de zienswijzen onder het thema 

‘kosten’ in deze Nota van Beantwoording is de juiste formulering opgenomen. Deze 

wordt verwerkt in het vast te stellen rijksinpassingsplan. 

9. Op p. 57 van het ontwerp rijksinpassingsplan wordt verwezen naar een bodemonderzoek uit 2008 

naar de bodemkwaliteit van de buitendijkse schorren, hierbij is in het ontwerprijksinpassingsplan 

geen bronvermelding opgenomen. In het vast te stellen riijksinpassingsplan is hiervoor een 

bronvermelding opgenomen.  

10. Tegelijk met de vaststelling van het rijksinpassingsplan, wordt een voorlopig aanwijzingsbesluit van 

kracht, waarmee het nog niet aangewezen deel van het plangebied Hertogin Hedwigepolder na 

vaststelling van het rijksinpassingsplan ook onder het beschermingsregime van de 



 

 

Natuurbeschermingswet 1998 wordt gebracht. Dit betreft alleen de aanwijzing als 

Habitatrichtlijngebied. Hierdoor valt de Hertogin Hedwigepolder na vaststelling van het 

rijksinpassingsplan ook onder het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, voor zover het 

de aanwijzing onder de Habitatrichtlijn betreft. Deze voorlopige aanwijzing (op grond van artikel 12 

van de Natuurbeschermingswet 1998) vindt plaats vooruitlopend op de definitieve aanwijzing van de 

Hertogin Hedwigepolder als onderdeel van het Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’. Dit 

wordt verankerd in de toelichting van het vast te stellen rijksinpassingsplan in de paragrafen:1.2.1, 

4.4, 6.5.1, 6.5.2.   

11. Tot slot hebben enige redactionele verbeteringen plaatsgevonden.  

 

2.3 Ambtshalve wijzigingen op de verbeelding 

1. Het IDN-nummer van het inpassingsplan wordt ten behoeve van de volgende fase in de 

procedure als volgt aangepast: NL.IMRO.0000.EZip13HHP-3000. 

2. De plangrens ter hoogte van de kop van de leidingendam is in overeenstemming 

gebracht met de topografische kaart. 

2.4 Ambtshalve wijzigingen in de regels 

1. Het IDN-nummer van het inpassingsplan wordt ten behoeve van de volgende fase in de 

procedure als volgt aangepast: NL.IMRO.0000.EZip13HHP-3000. 

2. In artikel 4.6.2. onder d. van de regels wordt opgenomen dat de ontwikkeling en / of 

instandhouding van de doeleinden van de 

  bestemming Natuur – Estuariene Natuur inclusief de daarbij behorende ondergeschikte 

voorzieningen betreft.  

3. Artikel 4.1. onder c. van de regels wordt als volgt gewijzigd: ter plaatse van de 

aanduiding 'water', tevens voor water (geulen en kreken). 

4. Het plantype in de onderliggende plangegevens wordt gewijzigd in ‘inpassingsplan’. 

5. Artikel 4.7.1. wordt aangevuld: wijzigen ten behoeve van extensieve recreatie met een 

paviljoen en een belevingsas. 

6. Artikel 4.7.1. onder a wordt als volgt gewijzigd: het paviljoen mag uitsluitend gebruikt 

worden als natuureducatiecentrum met daaraan ondergeschikt en daarmee 

samenhangende horeca inclusief terras en bijbehorende voorzieningen waaronder een 

fietsenstalling en laad- en losruimte. 

 

 

 












