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Namens de Staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken is aan de Commissie voor de 
m.e.r. het plan/besluit MER ‘Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het 
duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied’ aangeboden.  
 
Op 29 oktober heeft een startoverleg plaatsgevonden tussen de Commissie voor de m.e.r. en het pro-
jectteam van de provincie Zeeland, die de uitvoering van het Zwinproject voorbereidt namens het mi-
nisterie van Economische Zaken. Tijdens dit overleg heeft de Commissie voor de m.e.r. op 3 puntenn 
verzocht om aanvullende informatie. Onderhavige notitie heeft tot doel deze nadere informatie te ver-
strekken.  
 
Kaderrichtlijn Water 
De toetsing aan de Kaderrichtlijn Water is inmiddels uitgevoerd. Samengevat kan gesteld worden dat, 
ook bij realisatie van de uitbreiding van het Zwin, er geen redenen zijn om aan te nemen dat de KRW-
doelstellingen voor het Zwin (in termen van GCT en GEP) niet behaald zouden kunnen worden tegen 
uiterlijk 2027. Tot aan 2027 zal namelijk ten gevolge van internationale en nationale generieke maatre-
gelen en algemene maatregelen van RWS de chemische kwaliteit van de Zeeuwse kustwateren en van 
de Westerschelde/Zeeschelde verbeteren tot op normniveau. De chemische kwaliteit van het Zwin 
wordt hoofdzakelijk bepaald door het zeewater dat het Zwin meermaals per dag binnenstroomt.  
Daarnaast zal de uitbreiding van het Zwin (met toepassing van de in het MER beschreven milderende 
maatregelen) noch de bestaande goede kwantitatieve toestand, noch de bestaande goede chemische 
toestand van het grondwaterlichaam NLGWSC0004 (“Zout grondwater in ondiepe zandlagen”) in het 
gedrang brengen.  
In bijlage 1 bij deze notitie is de toetsing aan de Kaderrichtlijn Water nader omschreven.  
 

Inkadering toegankelijkheid  
Behalve een bijdrage aan het natuurherstel wordt met het plan Natuurgebied Het Zwin beoogd de na-
tuur van het Zwin beleefbaar te maken en recreatief medegebruik mogelijk te maken zolang zich dit 
verdraagt met de natuur en met de veiligheid. In het inrichtingsplan, dat als bijlage bij het ontwerp in-
passingsplan is gevoegd, worden de recreatieve voorzieningen en mogelijkheden die gerealiseerd 
worden, beschreven. Zo wordt er over de gehele lengte van de dijk paden aangelegd waarop gefietst 
en gewandeld kan worden. Deze paden zullen afwisselend buitendijks en binnendijks liggen. Op re-
gelmatige afstanden worden er - naast 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.  
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Vanuit uw commissie is daarbij de vraag gesteld, hoe er voor gezorgd wordt dat de recreanten gebruik 
maken van de recreatieve voorzieningen, maar niet op eigen gelegenheid het natuurgebied in zullen 
gaan. Daarover merken wij het volgende op. 
- De begaanbaarheid van de dijken buiten de voorziene fiets- en wandelpaden en de uitkijkpunten, 

zal niet eenvoudig zijn. Het talud van de dijk (helling 1:4), speelt daarbij een rol.  
- Rond het Zwin zal middels informatieborden aangegeven worden, dat het niet is toegestaan buiten 

de fiets- en wandelpaden het natuurgebied te betreden.  
- De uitkijkpunten zijn van gebogen keermuren voorzien van ongeveer 1 meter hoog. 
- Tot slot wordt de dijk afgezet met ursusdraad aan de buitendijkse zijde. 
 

Actualisering natuuronderzoek 
In het afgelopen half jaar is aanvullend actualiserend natuuronderzoek uitgevoerd. Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan de rapportage. Zodra deze gereed is, zal de rapportage aan de Commissie 
voor de m.e.r. beschikbaar worden gesteld.  
 

Zienswijzen – Stand van zaken 
Het ontwerp-inpassingsplan en het MER zijn vanaf 1 oktober tot en met 11 november 2013 voor een 
ieder ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Er is één standaardzienswijze in 
omloop gebracht door Vrienden van Waterdunen NEE!! Verder is er een aantal specifieke zienswijzen 
ingediend. Deze worden met onderhavige notitie meegestuurd. Het is mogelijk dat er deze week nog 
ontvankelijke zienswijzen binnenkomen; begin volgende week zullen ook deze aan de Commissie voor 
de m.e.r. ter beschikking worden gesteld.  
 

 
 


