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Wat kan er wel van grote invloed zijn ten nadele van de uitvoering natuurontwikkeling in het
kader van NPW?

Een risico bestaat eruit dat voor Buitendijkse Maatregelen aannames zijn gemaakt
voor de opbrengst die we kunnen toerekenen aan de met het rijk afgesproken
600 ha estuariene natuur. Daarom vinden wij het noodzakelijk om ook een
buffer/garantie in te bouwen door meer hectares aan te leggen dan de minimale
600ha. De eindopbrengst van de buitendijkse projecten wordt gerealiseerd in een
periode van 10 tot 20 jaar na uitvoering van de maatregelen.

Heeft dit dan invloed op de gemaakte afspraken in de opgave ter compensatie van
tegenvallende natuurontwikkeling, zo ja, heeft u hier al kennis van?

Aangezien het risico met name zit in de buitendijkse maatregelen is hier geen
relatie. Op dit moment wordt alleen Waterdunen meegeteld bij de opgave
natuur.

Wordt er gedacht aan alternatieven hiervoor?-Er is voor dit project een vastgesteld budget
beschikbaar tot 2022, blijft dit budget ook daarna als zodanig beschikbaar?

Het budget is direct gelabeld aan het realiseren van projecten die bijdragen aan
het realiseren van ten minste 600 ha estuariene natuur conform het Convenant
tussen Rijk en Provincie. De looptijd van het Convenant is tot eind 2022 met een
nazorgperiode tot en met 2025. I.p. worden in 2021 afspraken gemaakt over de
nazorgperiode, daarin vallen o.a. het wegruilen van gronden, monitoring van de
projecten en eventuele afronding van de realisatie van de projecten zoals de
Hedwigepolder. Het budget kan niet voor andere natuurontwikkelingen ingezet
worden die niet onder het NPW regime vallen.

Bent u het met mij eens dat de Westerschelde steeds in beweging is en blijft met het gevolg
dat op natuurlijke wijze nieuwe buitendijkse natuur ontstaat en de kans bestaat dat er ook
bestaande gebieden verloren gaan?

Ja, het principe van een estuarium is dat het een dynamisch systeem
is. Tegelijkertijd zijn de natuurlijke processen in het Schelde-estuarium sterk
door de mens gestuurd. Een achteruitgang of verloren gaan van natuur is dan
ook niet louter te zien als neveneffect van natuurlijke processen, maar als ook
gevolg van menselijk handelen.

Hoe wordt deze natuurlijke beweging gemonitord, en heeft het invloed op de gestelde
opgave?

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) werken Vlaanderen en
Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. Zij monitoren
alle projecten die in de Westerschelde gebeuren en ook het systeem zelf.
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Belangrijke element daarin is de monitoring en evaluatie ( iedere zes jaar). Het
Schelde-estuarium behoort tot de best gemonitorde estuaria ter wereld.
De VNSC probeert samen met stakeholders te komen tot een lange termijnperspectief Natuur voor het estuarium.

Bent u bereid mee te denken hoe deze natuurlijke beweging en veranderingen in de
Westerschelde te kunnen borgen als zijnde beschermende natuur zodat er steeds een
balans blijft in natuur?

De VNSC is opgericht met het doel om deze balans te bewaken. Daarmee is het
geen specifieke provinciale taak. De Provincie Zeeland is vertegenwoordigd in
de VNSC. Wij hebben er belang bij dat de natuur in een goede staat verkeert,
maar wij zijn niet in staat de natuurlijke dynamiek te borgen en daarmee een
natuurbalans.

Bent u bereid te onderzoeken of er blijvend gelden beschikbaar zijn ( bv in
overeenstemming met België) om deze nieuwe gebieden veilig te stellen en waar nodig te
verzorgen?

De nu gemaakte afspraken over natuurontwikkeling vallen volledig onder de
bevoegdheid van de VNSC. Via beheerafspraken wordt de
natuurontwikkeling in de Westerschelde meerjarig geborgd.

