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Voortgangsrapportage Provinciale staten
Project: Programma Natuurpakket Westerschelde
Algemeen
Periode

01-07-2017 t/m 30-092017

Status:

Definitief

Korte omschrijving van het project

Datum

10-10-2017

Het programma tot het realiseren van 600 ha estuariene
natuur volgens het Convenant Rijk-Provincie (2005) over
de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010.
Het Programma Natuurpakket Westerschelde omvat
volgende projecten:
a) Hertogin Hedwigepolder (295 ha)
b)
Uitbreiding Zwin (10 ha)
c)
Middengebied Waterdunen (53 ha) en Perkpolder
(35 ha)
d)
Buitendijks (5 deelprojecten 216 ha)
e)
Landbouw-flankerend beleid (subsidie € 6,5
miljoen en grondruilbank € 6,5 miljoen).
f)
Overige afspraken (grenspark, impuls Hulst,
Sloe/Tractaatweg, monitoring)

Achtergrond
Voorafgaande bestuurlijke besluiten

GS

7 oktober 2005 Voorstel GS invulling Schelde
Estuarium
ingekomen brief van ministerie EZ inzake wijziging
convenant ( corsa nummer 13013866)

PS

Besluit 7 oktober 2005 Voorstel PS invulling
Schelde Estuarium
Besluit 30 januari 2006 Convenant Rijk en
Provincie Natuurpakket Westerschelde
Informering 26 januari 2016 Voortgangsbrief NPW
2015

Betrokkenen

Akkoord

Bestuurlijk opdrachtgever

Schönknecht-Vermeulen, mevr. C.M.M.

Ambtelijk opdrachtgever

Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.

Projectleider

Maljaars, dhr. mr. J.

Voortgang algemeen

voortgang zie boven.

Voortgang projectfase

Percentage gereed

Begin

Eind

Initiatiefase

100

31-01-2006

26-06-2013

Definitiefase

100

31-01-2006

26-06-2013

Ontwerpfase

20

01-01-2008

31-12-2022

Voorbereidingsfase

55

01-01-2013

31-12-2022

Realisatiefase

10

01-01-2013

31-12-2022

Nazorgfase

15

14-10-2015

31-12-2022

Beheersaspecten
Geld

Status

Toelichting
Voor de uitvoering van NPW is door EZ € 153,5 mln.
beschikbaar gesteld. In oktober 2016 heeft de Staatssecretaris
ingestemd met de inzet van de t/m 2016 gerealiseerde renteinkomsten en winst op de verkoop van grond bovenop de
afgesproken € 153,5 mln. In totaal is hiermee nu € 155,7 mln.
beschikbaar.

vorige status:
Organisatie

Het NPW is een programma-aanpak die de Provincie uitvoert
voor het Rijk op basis van een specifieke afspraak met het Rijk,
vastgelegd in een convenant. Binnen de provincie Zeeland is
een aparte organisatie geformeerd rond de NPW projecten, de
NPW projectorganisatie. De feitelijke uitvoering van de NPWprojecten wordt grotendeels met en door externe partners
gedaan: het Zwin door het Vlaams agentschap Maritieme
Dienstverlening en Kust, de Hedwigepolder door Waterwegen &
Zeekanaal NV en de buitendijkse projecten Baalhoek en
Knuitershoek door het Waterschap Scheldestromen via het
projectbureau Waterveiligheid. De rol van de Provincie is met
name begeleidend, toezichthoudend en coördinerend voor alle
betrokken Nederlandse partijen.

vorige status:
Risico's

Overeenkomstig de afspraken rond grote projecten zijn
risicoanalyses opgesteld op projectniveau. Ook op
programmaniveau is op een eerder moment een risicoanalyse
uitgevoerd.
Er zijn twee belangrijke risico's die nu nog resteren voor het
halen van de opgave: nl. de uitspraak van de Hoge Raad in de
onteigeningsprocedure van de Hedwigepolder en de nadere
uitwerking van de buitendijkse projecten. 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. Op 29 september jl. heeft de Advocaat-Generaal
advies uitgebracht aan de Hoge Raad. Het advies luidt dat er
onvoldoende gekeken is naar de mogelijkheden van
zelfrealisatie door de heer De Cloedt. Het advies gaat om de
onteigening van de Hedwigepolder en stelt niet de
natuurinrichting ter discussie. Op dit moment bereidt de
landsadvocaat een reactie op het advies voor. De mogelijke
gevolgen bij een definitieve uitspraak worden bestudeerd. De
verwachting is dat de Hoge Raad begin februari 2018 een
besluit neemt. Om het tweede risico te beheersen is in de
afgelopen periode een planuitwerking van de buitendijkse

projecten uitgevoerd gericht op andere soortgelijke
kleinschalige oplossingen. Inmiddels is het ambtelijk overleg
hierover afgerond en via een aparte brief hebben wij Provinciale
Staten hierover geïnformeerd.
Tenslotte speelt op de achtergrond ook nog een risico dat het
pakket maatregelen moet voldoen aan de eisen van de
Europese Commissie. Nog steeds is er sprake van een
'ingebrekestelling' van Nederland die voorlopig alleen is
opgeschort in afwachting van de realisatie van het
Natuurpakket. Weliswaar is het Rijk daar als eerste voor
aanspreekbaar maar het werkt uiteraard door in de beoordeling
van de resultaten van het programma.

vorige status:
Kwaliteit

Hoofdopgave betreft het realiseren van 600 hectare estuariene
natuur. Wanneer wij thans een tussenbalans opmaken voor het
totale programma dan geldt het volgende. Van de opgave van
600 ha is:
- 92 ha (Perkpolder (35 ha), Baalhoek (43 gewogen ha) en
Knuitershoek (14 gewogen ha)) gerealiseerd;
- 63 ha (Zwin (10 ha) + Waterdunen (53 gewogen ha) in
uitvoering;
- 335 ha (Hedwigepolder (295 ha) en Bath (40 gewogen ha)) in
voorbereiding voor uitvoering;
- 119 ha (Hoofdplaatpolder (38 gewogen ha) + Ossenisse (81
gewogen ha)) in planvoorbereiding.
In het vierde kwartaal van 2017 zal de hectareverdeling, naar
aanleiding van de Tussenbalans, over de projecten opnieuw
worden vastgesteld en via een aparte brief zullen uw
Provinciale Staten hierover worden geïnformeerd.
Het belangrijkste beoogde effect is natuurherstel van de
Westerschelde. Het duurt nog geruime tijd voordat het effect
vastgesteld kan worden. De vaststelling of met de projecten de
beoogde estuariene natuur ter plaatse is gerealiseerd kan kort
na de realisatie worden gedaan.
Na afloop van het NPW-programma in 2022 gaat de
verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde projecten, monitoring
en beheer (tenzij anders belegd) terug naar het Rijk.
Bij de uitvoering van het NPW convenant hoort ook
projectmonitoring. Monitoring op de risico's die verbonden zijn
aan de projecten (zoals bijvoorbeeld grondwatermonitoring) en
monitoring om te bepalen of de gestelde doelen behaald
worden.
In 2015 is het document "Overzichtsdocument aanpak
monitoring Natuurpakket Westerschelde" opgesteld, waarin

beschreven wordt, hoe de monitoring is opgezet vanuit de
verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland op basis van het
convenant met het Rijk over het Natuurpakket Westerschelde.
Onder de rubriek voortgang wordt op de afzonderlijke projecten
ingegaan.

vorige status:
Informatie

Maandelijks vindt afstemming plaats tussen de
programmamanager en de bestuurlijk en ambtelijk
opdrachtgever.
Iedere drie maanden is er Stuurgroep overleg tussen EZ en de
Provincie.
Tweewekelijks vindt er afstemming plaats tussen
projectdirecteur en programmamanager, tussen de
programmamanager en EZ en tussentijds indien daartoe
aanleiding toe is.
De jaarlijkse door de accountant gecontroleerde rapportage aan
het Rijk wordt in juli aan EZ aangeboden, evenals de herziene
meerjarenkostenraming.
Besluitvorming en het informeren van GS en PS vindt op de
gebruikelijke momenten per kwartaal op reguliere basis plaats
en aanvullend indien daartoe aanleiding is.

vorige status:
Tijd

De Provincie heeft in 2006 de uitvoeringstaak voor het
Natuurpakket Westerschelde (NPW) in opdracht van het
Ministerie van EZ op zich genomen. De opgave is het creëren
van 600 ha estuariene natuur voor de Westerschelde als
herstelmaatregel voor de slechte staat van instandhouding. In
het Verdrag Uitvoering Ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium (het Verdrag) is tussen Vlaanderen en Nederland
afgesproken dat daarvoor het Nederlandse deel van het Zwin
wordt uitgebreid (10 ha) en in de Hedwigepolder estuariene
natuur wordt gerealiseerd (295 ha). Voor het zgn. Middengebied
heeft de toenmalige minister van LNV in 2008 ingestemd met
een Zeeuws voorstel voor de resterende hectares.
Op 14 november 2016 heeft de Staatssecretaris van
Economische Zaken ingestemd met de verlenging van de
looptijd van het Convenant van 2019 tot en met 2022 met een
afspraak over de nazorgfase.

vorige status:
geen voortgang bekend
volgens planning
dreigt te overschrijden
planning overschreden

