
p r o j e c t  O n t w i k ke l i n g s s c h e t s  2 0 1 0  S c h e l d e - e s t u a r i u m

DE SCHELDE
VEILIG, TOEGANKELIJK 

EN NATUURLIJK

ACHTERGROND EN PLANNING__

Het initiatief tot het project Ontwikkelingsschets 2010

Schelde-estuarium is in maart 2002 genomen. Volgens

de planning in het memorandum dat daarbij is

ondertekend, moet eind 2004 de schets voor de ontwik-

keling van het gebied op middellange termijn aanvaard

zijn door de Vlaamse en Nederlandse regering.

Uitgangspunt voor de schets is de Langetermijnvisie

Schelde-estuarium uit 2001, waarin de Vlaamse en

Nederlandse regering hun doelstellingen voor de vol-

gende dertig jaar beschrijven. Dit zijn onder meer:

• instandhouden van de fysieke systeemkenmerken van

het estuarium;

• maximale bescherming tegen overstromingen;

• optimale toegankelijkheid voor de Scheldehavens;

• een gezond en dynamisch ecosysteem.

PROJECTDIRECTIE__

Voor het begeleiden van het proces dat tot de Ontwik-

kelingsschets moet leiden, is een Vlaams-Nederlandse

projectdirectie opgericht. De projectdirectie fungeert

als bemiddelaar tussen de verschillende belangen en

ambities, met als doel voorstellen te presenteren die op

steun en begrip kunnen rekenen van politiek en samen-

leving. De projectdirectie streeft ernaar om als neutrale

procesbegeleider ontwikkelingsrichtingen te verkennen

en inzicht te bieden in de gevolgen hiervan.

CONTACT__

Nadere informatie over het project Ontwikkelingsschets

2010 Schelde-estuarium krijgt u bij: Projectdirectie

ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes)

Uitgave ProSes

Advies en realisatie Bikker Euro RSCG, Rotterdam (NL)

Tekst Ludwig van Lierde, Lier (BE) en 

Jos Lammers, Delft (NL)

Vormgeving en opmaak Wim Dijkers, Breukelen (NL)

Illustratie RIKZ Middelburg

Druk Drukkerij Twigt, Waddinxveen (NL)

Postbus 299 

NL- 4600 AG Bergen op Zoom

Jacob Obrechtlaan 3

NL- 4611 AP Bergen op Zoom

T +31 (0)164 212 800

F +31 (0)164 212 801

E info@proses.be en info@proses.nl

I www.proses.be en www.proses.nl
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Een rivierdelta is een ontmoetingsplaats bij uitstek. Van land en zee, van zoet en zout water,

van werk en natuur, van wonen en recreatie, van rechten, plichten en emoties. Ook in het gebied

van het Schelde-estuarium komen heel wat belangen samen. Projectdirectie ontwikkelingsschets

Schelde-estuarium (ProSes) is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse en Nederlandse regering

om voor dit gebied een ontwikkelingsschets op te stellen waarin al deze belangen aan bod

komen en waarin projecten en maatregelen zijn ontwikkeld om een goede balans tussen deze

belangen te waarborgen.

projec t  Ontwikkelingsschets  2010 Schelde-estuarium

In de beoogde Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-

estuarium staan de volgende ambities centraal:

• veiligheid: garanderen van een adequate bescherming

tegen overstromingen in de regio;

• toegankelijkheid: waarborgen van een veilige en goede

toegankelijkheid van de Vlaamse en Nederlandse

havens in de Schelde;

• natuurlijkheid: handhaven en herstellen van een

dynamisch en gezond ecosysteem en beschermen van

de natuur in het gebied.

Voor het opstellen van de Ontwikkelingsschets worden

twee sporen gevolgd: onderzoek en adviserend overleg.

Eindresultaat van beide trajecten zijn politieke beslui-

ten van de Vlaamse en Nederlandse regering over de

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Nadien

vormt de Ontwikkelingsschets de basis voor verdere

besluitvorming over de uitvoering van de gekozen

maatregelen en projecten.

Bij het onderzoek worden keuzes over onderwerpen,

uitwerking en diepgang gemaakt in overleg met de 

partijen die bij de ontwikkeling van de Schelde zijn

betrokken. Het werken aan ‘joint fact finding’ is 

bedoeld om goed gebruik te maken van de aanwezige

deskundigheid, om eenvoudig op te sporen waar aan-

vullende kennis nodig is en om de opgedane kennis

optimaal met elkaar te kunnen delen.

ADVISEREND OVERLEG__

In een wisselwerking met het onderzoekstraject, voeren

maatschappelijke organisaties, havenbeheerders en

lokale en regionale overheden uit het gebied overleg

over de gewenste ontwikkeling en de projecten die zij

daarvoor nodig vinden. De deelnemers aan dit Overleg

Adviserende Partijen (OAP) brengen zelfstandig advies

uit over de Ontwikkelingsschets aan de Vlaamse en

Nederlandse regering. Eddy Baldewijns, gewezen 

minister van Openbare Werken in Vlaanderen en 

Jan Hendrikx, oud-commissaris van de Koningin in

Overijssel, zijn de onafhankelijke voorzitters van het

OAP. Het secretariaat van de voorzitters en het OAP 

is ondergebracht bij de Benelux Economische Unie 

te Brussel.

BETROKKENHEID VAN ANDEREN EN FORMELE INSPRAAK_

Aanvullend op het Overleg Adviserende Partijen zal

ProSes ook andere organisaties die belangen in het

gebied vertegenwoordigen, betrekken bij het onder-

zoek, het milieueffectrapport en de maatschappelijke

kosten-batenanalyse.

Bij het opstellen van het milieueffectrapport behoort

tevens een formele inspraakprocedure. Iedereen die dat

wil, kan in deze procedure zijn oordeel geven en vragen

stellen over de opzet en de resultaten van het rapport.

Informatie over deze inspraakprocedure verschijnt in

kranten in Vlaanderen en Nederland.

DE SCHELDE 
VEILIG, TOEGANKELIJK 
EN NATUURLIJK

ONDERZOEK__

Het onderzoek naar een samenhangende ontwikkeling

van de veiligheid, toegankelijkheid en de natuurlijkheid

in het Schelde-estuarium, bestaat uit verschillende

onderdelen:

• vergelijken van de gewenste situatie met de situatie

zonder extra maatregelen: de probleemanalyse;

• opstellen van projecten en maatregelen om de knel-

punten op te lossen die uit die vergelijking naar voren

komen;

• beschrijven van de effecten van deze projecten en

maatregelen in een milieueffectrapport en een

maatschappelijke kosten-batenanalyse;

• toetsen van de projecten en maatregelen aan de

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn om waardevolle

natuur te beschermen.
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