Betreft: Goedkeuring projectplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal
Geacht bestuur,
Bij brief van 21 april 2021 heeft u Gedeputeerde Staten verzocht goedkeuring te verlenen, ex artikel
5.7, eerste lid, van de Waterwet, aan het projectplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal
Paal zoals dat door uw bestuur op 8 april 2021 is vastgesteld.
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij het volgende overwogen:

















In het Waterbeheerplan 2016-2021 is opgenomen dat het watersysteem in het beheersgebied
van het waterschap Scheldestromen in 2027 in orde moet zijn voor nu en de
klimaatomstandigheden die worden verwacht in 2050. Bij toetsing is gebleken dat delen van het
peilgebied Campen in Oost Zeeuws-Vlaanderen niet voldoen aan de norm om wateroverlast
onder extreme omstandigheden te voorkomen. Het waterschap treft maatregelen om de
knelpunten voor wateroverlast in het peilgebied Campen op te lossen. Hiervoor is het
waterschap voornemens om het project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal uit
te voeren. De Kruispolder ligt in de gemeente Hulst aan de Westerschelde, ten noorden van
Lamswaarde en ten westen van de kern Paal.
Het projectplan beschrijft de maatregelen die worden uitgevoerd voor het oplossen van de
knelpunten voor wateroverlast bij extreme situaties en voor verbeteren van het dagelijks
peilbeheer. Omdat de maatregelen tevens een wijziging van de normatieve toestand van de
primaire waterkering inhouden is op dit project de projectprocedure van de Waterwet van
toepassing;
Door de uitvoering van het plan de wateroverlast in de Kruispolder wordt opgelost;
Bij het tot stand brengen van het plan rekening is gehouden met alle bij de uitvoering van het
plan betrokken belangen, waaronder die van landschap, natuur, recreatie, cultuurhistorie,
archeologie, ruimtelijke ordening milieu en landbouw;
Het projectplan op zorgvuldige wijze is voorbereid;
Bij de voorbereiding van het plan burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst en ons
college zijn betrokken;
Bij de voorbereiding van het plan een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling is opgesteld;
Ons college heeft op 10 november 2020 beoordeeld dat er geen Milieueffectrapport (MER) dient
te worden opgesteld;
Tijdens de gecoördineerde terinzagelegging van het ontwerp projectplan, de MER-beoordeling
en het ontwerp bestemmingsplan één zienswijze is ontvangen;
De zienswijze is betrokken bij de besluitvorming, zoals is weergegeven in de Nota van zienswijze;
Gedeputeerde Staten kunnen instemmen met die Nota van zienswijze;
Gedeputeerde Staten het vastgestelde projectplan niet in strijd met het recht of het algemeen
belang achten;
Gedeputeerde Staten de uitvoering van het projectplan van groot belang achten voor het
oplossen van de wateroverlast in de Kruispolder;

Projectprocedure
De in het projectplan opgenomen maatregelen hebben grotendeels betrekking op het
watersysteem. Dat betekent dat de maatregelen, om ze te kunnen uitvoeren, in een projectplan als
bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet dienen te worden opgenomen. Het thans ter goedkeuring
voorliggende projectplan voor de Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal kan in zoverre

worden gezien als besluit dat noodzakelijk is om de voor dat gebied gewenste maatregelen
daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
Gedeputeerde Staten hebben, naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van het
waterschap, op 26 augustus 2020 besloten de projectprocedure, bedoeld in hoofdstuk 5, paragraaf 2
van de Waterweg op de voorbereiding van dit projectplan van toepassing te verklaren. De bedoeling
daarvan is de besluitvorming te bespoedigen.
Het ontwerp projectplan, inclusief de mer-beoordelingsbesluit en het ontwerp bestemmingsplan van
de gemeente Hulst hebben overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 21
januari 2021 tot en met 3 maart 2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon door
eenieder een zienswijze worden ingediend. Naar aanleiding van de terinzagelegging is 1 zienswijze
ingediend. De zienswijze heeft betrekking op het projectplan. De algemene vergadering van het
waterschap heeft in de Nota van zienswijze de ingekomen zienswijze van een reactie voorzien. De
ingekomen reactie heeft de algemene vergadering geen aanleiding gegeven het projectplan te
wijzigen.
Wel zijn in het projectplan enkele ambtshalve wijzigingen opgenomen. Deze zijn ook opgenomen in
de Nota van zienswijze. De algemene vergadering van het waterschap heeft het projectplan op 8
april 2021 vastgesteld.
Goedkeuring
Gelet op artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet dient een projectplan, dat met toepassing van de
projectprocedure is voorbereid, door Gedeputeerde Staten te worden goedgekeurd. Artikel 5.7
bepaalt verder dat de goedkeuring slechts kan worden onthouden wegens strijd met het recht of
het algemeen belang. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het ter goedkeuring aangeboden
projectplan voldoet aan de eisen die artikel 5.4 van de Waterwet daaraan stelt en overigens niet
strijdig is met het recht of het algemeen belang. Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten bestaat
er in dat opzicht geen aanleiding om aan het projectplan goedkeuring te onthouden.
Tegen het ontwerp projectplan Waterwet is één zienswijze ingediend. De indiener van de zienswijze
maakt bezwaar tegen de nieuwe waterloop. Voor deze maatregel moet zijn bouwplan gewijzigd
worden en de indiener is van mening dat de landbouwgrond die hij ter compensatie hiervoor krijgt
niet overeenkomstig is van kwaliteit van zijn huidige landbouwgrond. Het waterschap heeft de
zienswijze beoordeeld in de Nota van zienswijzen en is van mening dat de grond die de indiener
aangeboden wordt na bewerking zoals voorgesteld minimaal gelijkwaardig is aan de landbouwgrond
die nu door hem wordt bewerkt. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het projectplan. Het
waterschap is in overleg met de indiener van de zienswijze om een oplossing te vinden. Naar het
oordeel van Gedeputeerde Staten geeft de weerlegging van de zienswijze door het waterschap geen
aanleiding om aan het projectplan goedkeuring te onthouden.
Besluit
Gedeputeerde Staten van Zeeland keuren het projectplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding
gemaal Paal gelegen in de gemeente Hulst, dat door de algemene vergadering van het waterschap
Scheldestromen in haar vergadering van 8 april 2021 is vastgesteld, goed.
Middelburg, 1 juni 2021:
Gedeputeerde Staten van Zeeland

Provinciesecretaris

Voorzitter

Beroep
Tegen dit goedkeuringsbesluit kan tijdens de beroepstermijn beroep aangetekend worden bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Crisis en herstelwet van toepassing
Op de voor beroep vatbare besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten
worden opgenomen en dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen
worden aangevuld. Dit betekent dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift
niet mogelijk is. De reden(en) waarom beroep wordt ingesteld, moeten in het beroepschrift vermeld
worden.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het besluit niet in werking treedt. Om de
werking van het besluit op te schorten kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

