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Stand van zaken NPW-programma november 2016

Bevoegdheid

GS

Wat is het voorstel?

Kennis te nemen van de informatie. Dit betreft een aanvulling op de
reguliere (derde) kwartaalrapportage en met name gericht op de
inhoudelijke voortgang

Toelichting

De opgaven van het Natuurpakket Westerschelde (NPW) is het
creëren van 600 ha estuariene natuur. De tussenbalans geeft het
volgende beeld:
Perkpolder
35 ha gerealiseerd
Zwin, Waterdunen, Baalhoek en
119 ha in uitvoering
Knuitershoek
Hedwigepolder
295 ha juridische procedure
rond onteigening
Bath, Hoofdplaat en Ossenisse
159 ha in planvoorbereiding
Met het project Perkpolder is de eerste 35 ha van de opgave van 600
ha estuariene natuur gerealiseerd. Andere projecten als Zwin,
Baalhoek en Knuitershoek zijn rond de zomer in uitvoering gegaan.
Met de extra financiële bijdrage uit het NPW voor Waterdunen is het
risico op het niet halen van die hectares weggenomen.
Er zijn twee belangrijke risico’s die nog resteren voor het halen van de
opgave:
 De uitspraak van de Hoge Raad in de onteigeningsprocedure van
de Hedwigepolder;
 De nadere uitwerking van de buitendijkse projecten bij Hoofdplaat
en Ossenisse.
Aan het eerste risico valt weinig te beheersen behalve zorgdragen
voor een zorgvuldige juridische inbreng. Van rijkszijde wordt die

verzorgd door de landsadvocaat in overleg met de programmaorganisatie.
Het tweede risico vergt zorgvuldige planuitwerking van de buitendijkse
projecten, het betrekken van relevante partijen en zo nodig een open
oog voor eventueel andere soortgelijke kleinschalige oplossingen.
In de brief is de inhoudelijke toelichting per project opgenomen.
Oktober 2016 heeft de Staatsecretaris ingestemd met de verlenging
van de looptijd van het convenant en de Meerjarenkostenraming tot en
met 2022. In de brief wordt nader ingegaan op de inzet van extra
budget, de afspraken over de resterende grondvoorraad, het inroepen
van de voorfinanciering van de Sloe- en Tractaatweg en een extra
bijdrage voor het project Waterdunen.
Overeenkomstig de afspraken rond grote projecten vindt momenteel
een uitgebreide risico-analyse plaats over de afzonderlijke projecten
en het totale programma. In de brief zijn ook enkele financiële
onzekerheden genoemd die volgens de convenantsafspraak ten laste
van het Rijk komen.
Kosten en dekking

De kosten en risico's komen ten laste van de door de provincie
ontvangen rijksbijdrage Natuurpakket Westerschelde

Overige informatie

Deze brief is een aanvulling op de reguliere (derde)
kwartaalrapportage 2016 en bevat de meest actuele stand van zaken.
Deze wordt gelijktijdig in de commissie ruimte behandeld

