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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Het project Perkpolder kent een
tweeledige natuuropgave in de zin dat dit
project onderdeel uitmaakt van het natuurcompensatieprogramma voor de tweede
verruiming van de vaargeul in de
Westerschelde en het natuurherstelprogramma zoals opgenomen in het Verdrag
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
om te komen tot een duurzame balans tussen
de pijlers ‘Veiligheid’, ‘Toegankelijkheid’ en
‘Natuurlijkheid’ van het Schelde-estuarium.
Oplossing Het projectresultaat bestaat uit
een nieuw buitendijks natuurgebied. Dit
wordt gerealiseerd door de zeedijken te
verleggen of aan te passen. Het nieuwe,
buitendijkse natuurgebied maakt onderdeel
uit van de gebiedsontwikkeling Perkpolder.
De gebiedsontwikkeling Perkpolder combineert de natuurdoelstelling met een
sociaal-economische doelstelling. In het
plangebied (in totaal 200 ha) worden, naast
natuurontwikkeling, ook de functies wonen
en recreatie ontwikkeld. De gebiedsontwikkeling implementeert innovaties die zijn
ontwikkeld in het Europese project ComCoast.
Daarbij worden ontwikkelingen voor de lange
termijn waterveiligheid van het gebied
gecombineerd met meervoudig ruimtegebruik en duurzame ontwikkeling van functies
als wonen, ondernemen en recreëren.

Planning
Start realisatie: 2013
Oplevering: 2015
Financiën Voor dit project is in totaal ca. € 37
mln gereserveerd. De bijdrage van EL&I aan
de provincie Zeeland is maximaal € 15 mln en
heeft betrekking op de uitvoering van het
Natuurpakket Westerschelde.
Politiek/bestuurlijk
Het Natuurcompensatieproject Perkpolder is
vastgelegd in verdragen met het Vlaams
Gewest en in convenanten tussen Rijk en
regio.
Uitvoering Onder regie van Rijkswaterstaat
heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de
verantwoordelijkheid voor de realisatie. DLG
zal het werk door middel van een E&C
contract op de markt zetten.

2008: dit project is nieuw in de
realisatiefase.
2012: oplevering is vanwege de ingeschatte extra benodigde zettingstijd voor
de ondergrond van zeedijken en een
vertraging in de uitspraak van de Raad van
State t.a.v. het bestemmingsplan
Perkpolder verschoven naar 2015. De
projectkosten zijn aangepast door de
nieuwe bekostigingssystematiek van RWS.
Hierdoor is het taakstellend budget
gecorrigeerd voor de generieke BLDbijdrage (€ 0,47 mln) .
2013: in juni 2011 is het bestemmingsplan Perkpolder onherroepelijk geworden
met een positieve uitspraak door de Raad
van State. De bijdrage van het ministerie
van IenM is verhoogd met € 2 mln. De
bijdrage van het ministerie van EL&I aan
de provincie Zeeland is binnen het
financiële kader van het totale natuurpakket Westerschelde verhoogd van € 12 mln
naar (maximaal) € 15 mln.
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