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Er loopt een cassatieverzoek van de Cloedt maar dit komt niet terug in de
risicobeoordeling (alle gezichtjes staan op groen). Is er een inschatting van de
gevolgen als de Cloedt in het gelijk wordt gesteld?

De cassatieprocedure bij de Hoge Raad is opgenomen in het risico dossier
van het Natuurpakket Westerschelde. Het risico wordt laag ingeschat en
dat is vertaald naar een bijbehorende reservering binnen het NPW
budget.
Daarom staat het gezichtje op groen.



Wat houdt landbouwflankerend beleid in? (een link naar meer informatie is
voldoende)

In het Convenant tussen Rijk en Provincie Zeeland dat gaat over het
Natuurpakket Westerschelde, is ook een afspraak gemaakt over
zogeheten landbouwflankerend beleid. Afgesproken is dat we vanuit het
NPW instrumenten en middelen beschibaar stellen voor
landbouwinnovatie gericht op volhoudbare landbouw. We doen dat via
(1) een grondruilbank in de aan de Westerschelde grenzende regio’s en
met name voor Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden en
(2) het beschikbaar stellen van middelen voor nader te selecteren
ontwikkelingsprojecten.
Daarbij is een budget beschikbaar gesteld van 13 miljoen euro.
Voorbeelden zijn te vinden op Landbouwinnovatiefonds voor linker
scheldeoever - Grenspark Groot Saeftinghe (grenspark-grootsaeftinghe.eu)
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De hoogwatervluchtplaatsen voor vogels worden regelmatig gebruikt om te
“overtijen” door vissers; in 2019 riep NIOZ-ecoloog Brenda Walles de provincie op
om hier iets tegen te doen
(https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/115041/Wetenschappers-blij-met-halvemeter-slik) . Is daar inmiddels gehoor aan gegeven?

Bij het ontwerp van de strekdammen (incl. de hoogwatervluchtplaatsen)
is bewust gekozen voor een vrij grove steensortering om te bevorderen
dat de dammen moeilijk beloopbaar zijn. Het lijkt erop dat gebruik door
vissers geen structureel probleem is, het ging om enkele incidenten in het
begin na aanleg Knuitershoek. Daarna zijn binnen NPW hierover geen
meldingen meer ontvangen. De stenen zijn inmiddels glad en groen,
waardoor deze locaties voor vissers nog onaantrekkelijker zijn geworden.

