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Inhoudelijk
Aanleiding

Herijking van het Natuurpakket Westerschelde (NPW)

Bevoegdheid

GS
PS vanuit kaderstellende bevoegdheid en budgetrecht

Wat stellen GS voor?

GS informeren PS, naast de reguliere kwartaalrapportage, uitgebreider
over ontwikkelingen NPW.

Argumenten

Het uitvoeringsconvenant is verlengd tot en met 2022. Vóór het aflopen
van het convenant worden afspraken gemaakt over nazorg en nog
openstaande acties voor de periode na 2022.
In de Tussenbalans en het herijkt programma wordt geïnformeerd over
de voortgang van de verschillende onderdelen. Daarbij wordt met name
ingegaan op:
 De in februari 2018 verwachte uitspraak van de Hoge Raad of de
Hedwigepolder door de overheid of door zelfrealisatie ontpolderd
gaat worden;
 Enkele inrichtingsplannen (Zwin, Hedwigepolder en Sieperdaschor)
die extra hectares estuariene natuur opleveren;
 De herwaardering van Waterdunen van 30% tot 70% bijdrage aan
de herstelopgave
 De onzekerheid of twee buitendijkse projecten namelijk Ossenisse
(38 ha) en Hoofdplaatpolder (81 ha) de 'eindstreep' halen. Dit kan
betekenen dat de 600 ha niet gehaald wordt en aanvullende acties
nodig zijn;
 Het uitvoeren van een verkenning voor aanvullende buitendijkse
maatregelen zoals Zimmermangeul en Appelzak en voor
schorverjonging in het Zuidgors en bij Waarde voor in totaal ca. 100
hectare. Hiermee kunnen mogelijke lagere opbrengsten van
buitendijkse maatregelen opgevangen worden. Voorwaarde is dat

het binnen het door het Rijk aan de provincie beschikbaar gestelde
budget blijft.
Doelen en effecten

GS informeren PS over bovenstaande ontwikkelingen. Zij vinden dat met
de herijking van het NPW de inhoudelijke kaders hetzelfde blijven.

Controleren

In de voortgangsrapportages en in jaarrekening

Kosten en dekking

Uitvoering moet binnen de beschikbaar gestelde budgetten blijven.

Resultaat na
commissiebehandeling

