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1 Inleiding

Hoofdstuk in vogelvlucht
Het Schelde-estuarium combineert bijzondere kw alite iten . Het is belangrijk voor de natuur en voor de scheepvaart. Veel omwonenden voelen zich verbon
den m et het w ater en het landschap. Deze kw aliteiten staan onder druk. Dat b lijkt uit de Langeterm ijnvisie Schelde-estuarium  2 0 3 0  u it 2001.
Om deze kwaliteiten ook in de toekomst to t hun recht te  laten komen is een pakket van projecten en maatregelen nodig, dat zal worden uitgewerkt in de 
Ontwikkelingsschets 2 0 1 0  Schelde-estuarium . Daarvóór v indt nog veel onderzoek plaats. Verschillende varianten en alternatieven worden onderzocht op 
hun effecten. Dat gebeurt in maatschappelijke kosten-batenanalyses over de sociale en economische effecten en in een Strategisch M ilieueffectenrapport 
(kortweg Strategisch MER) dat de voor- en nadelen voor het milieu bekijkt.

1.1 Kennisgeving
De regeringen van Nederland en Vlaanderen hebben m et elkaar afgesproken om een 

zogeheten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium  op te  stellen. Deze 

Ontwikkelingsschets 2010 zal bestaan u ite e n  samenhangend pakket van maatrege

len en projecten voor het Schelde-estuarium . Rond 2010 zullen de m aatregelen zijn 

uitgevoerd o f Is met de aanleg gestart. De m aatregelen zullen  vooral gericht z ijn  op 

het garanderen en verbeteren van de veiligheid tegen overstromen, de toeganke lijk 

heid van de Scheldehavens voor zeeschepen en de na tuurlijkhe id  van het estuarium .

Voordat de Ontw ikkelingsschets 2010 w o rd t opgesteld, worden te r voorbereiding de 

m ogelijke gevolgen van die m aatregelen onderzocht. Een be langrijk  onderzoeksrap

port Is het Strategisch M ilieueffectenrapport (kortw eg Strategisch MER). Het voorbe

reiden van het Strategisch MER verloopt via een aparte procedure, die In hoofdstuk 6 

beschreven staat. Deze Kennisgeving Is de fo rm ele  s ta rt van die procedure. In de 

Kennisgeving maken de In itia tie fnem ers bekend w e lk  onderzoek zal worden gedaan 

In de voorbereiding van het Strategisch MER. Iedereen die zich betrokken voe lt bij 

het Schelde-estuarium  en het onderzoek k rijg t de gelegenheid daarop te  reageren. 

In hoofdstuk 6 van deze Kennisgeving staat ook hoe straks gereageerd kan worden 

op het Strategisch MER zelf. De procedure Is afgeleid u it de Europese, Vlaamse en 

Nederlandse regels over de m llleueffectrapportage.

De In itia tie fnem ers stellen de reacties van belanghebbenden en betrokkenen erg op 

prijs. Door Inspraak zal de kw a lite it van het onderzoeken van de u lte lnde lljke  

Ontwikkelingsschets 2010 beter worden.

1.2 Voorgeschiedenis en context
Het Schelde-estuarium  ¡seen prachtig gebied dat veel functies herbergt. Het Is één 

van de zeldzame Noordwest-Europese riv ie rm ondingen waar het ge tij nog vrij kan

doordringen. Door de grote dynam iek en afw isseling van diepe en ondiepe zones Is 

er unieke natuur en bestaan uitgesproken natuurpotentles.

Tegelijk Is de Westerschelde de toegangsweg van de haven van A n tw erpen,een van 

de grootste havens van West-Europa en van de wereld. Met jaa rlijks 15.000 à 16.000 

schepen naar en van Antw erpen en circa 200.000 scheepvaartbeweglngen In to taa l 

Is de Schelde dan ook één van de drukst bevaren scheepvaartroutes te r  wereld. De 

haven van Antwerpen Is van grote economische betekenis vo o rd e  regio.

Tot slo t wonen en werken rond het estuarium  veel Nederlanders en V lam ingen die 

blijvend beschermd m oeten worden tegen overstrommgsgevaar.

Er zijn  veel functies In één gebied, veel verschillende belangen en veel verschillende 

am bities. Dat betekent ook veel lastige discussies over bijvoorbeeld het al o f niet 

verder verdiepen van de vaargeul, het al o f n iet creëren van meer ru im te  voor de 

natuur, o f over meer ruim te geven aan het w ater teneinde de kans op overstrom in

gen te  verkleinen. Om de discussies over d it soort m aatregelen en projecten te  orde

nen en rich ting  te  geven, besloten Nederland en Vlaanderen In januari 1999 geza

m en lijk  een langeterm ijnvisie voor het Schelde-estuarium  o p te  stellen. In 2001 Is 

d ie Langetermijnvisie Schelde-estuariumvastqesteM  en door de Nederlandse en 

Vlaamse regeringen besproken m et hun parlem enten.

Belde regeringen hebben vervolgens m et elkaar afgesproken om op basis van de 

Langeterm ijnvisie de bovengenoemde gezamenlijke Ontwikkelingsschets 2010  

Schelde-estuarium  te  gaan opstellen. Die afspraak Is vastgelegd In h e t Memorandum  

van Vlissingen van 4 m aart 2002.

Het Strategisch MER w ordt dus een be langrijk  document dat gebru ikt gaat worden 

b ij het opstellen van de Ontw ikkelingsschets 2010. Maar dat Is n ie t het enige; er 

w o rd t ook een zogenaamde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opge
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steld, waarin alle sociale en economische kosten en baten van de m aatregelen en 

projecten op een rij worden gezet, zoveel m oge lijk  gewaardeerd In geld.

Ten behoeve van de veiligheid tegen overstromen In het Vlaamse deel van het estu

a rium  w ordt het zogenaamde Sigmaplan geactualiseerd. Deze actualisatie w ordt 

door de Vlaamse overheid gedaan. Nederland en Vlaanderen hebben wel afgespro

ken dat de besluiten over de Ontwikkelingsschets 2010 en het Sigmaplan tege lijke r

t i jd  en In samenhang met elkaar zu llen worden genom en. Het geactualiseerde 

Sigmaplan zal deel u itm aken van de Ontwikkelingsschets 2010. De tw ee  voorberei- 

d lngsprojecten hangen dan ook samen. Ook ten  behoeve van de voorbereiding van 

het Sigmaplan worden een 'p lan -M E R '(te rm ino log ie  Vlaanderen voor Strategische 

MER) en een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld. In het Strategisch 

MER van de Ontw ikkelingsschets 2010 zal van de resultaten van de plan-MER voor 

het n ieuwe Sigmaplan gebru ik worden gemaakt en vice versa.

1.3 Voorgenomen besluit
De regeringen van Nederland en Vlaanderen hebben form eel afgesproken om eind 

2004 een po litie k  besluit te  nemen over de Ontw ikkelingsschets 2010 Schelde- 

estuarium . Dat w il zeggen dat de regeringen tegen die t ijd  beslissingen w illen  

nemen over nut en noodzaak van de m aatregelen en projecten d ie in de 

Ontw ikkelingsschets 2010 staan. Ook w ille n  ze concrete afspraken maken over de 

u itvoering  van die m aatregelen en projecten en de procedures die nodig z ijn  om die 

u itvoering  op een v lo tte  en correcte m anier te r hand te  nemen.

Met andere woorden, het besluit van eind 2004 over de Ontwikkelingsschets 2010 

heeft een strategisch karakter. De form eel jurid ische besluiten, de concrete om gren

zing en vorm geving van de geselecteerde m aatregelen en projecten komen aan de 

orde in de vervolgprocedures.

1.4 Strategisch MER
De Europese rich tlijn  over strategische m ilieubeoordeling vereist een Environmental 

Assessment (M ilieurapport) voor bepaalde plannen en programma's. Deze Europese 

rich tlijn  is in Vlaanderen vertaald in het MER/VR decreet en zal naar verw achting in 

Nederland a is 'Strategische M ilieubeoorde ling 'w orden  vertaald in nationale w e tten. 

Het Strategisch MER dat in deze Kennisgeving w ord t aangekondigd zal voldoen aan 

zowel de Vlaamse en Nederlandse w e t-e n  regelgeving. Ook de procedure die daarbij 

w o rd t gevolgd voldoet aan de regels van alle tw ee  genoemde overheden. In 

b ijlage 4 staat een toe lich ting .

Daarnaast is een zogenaamde passende beoordeling nodig in het kader van de 

Europese V oge lrich tlijn  en H ab ita trich tlijn , en de Vlaamse verta ling van beide.

Procedure

De procedure die w ord t gevolgd verloopt in het ko rt volgens onderstaande stappen. 

In hoofdstuk 6 staat de hele procedure m et een toe lich ting .

• In deze Kennisgeving staat w e lk  onderzoek gedaan zal worden en welke a lte rna

tieven en varianten voor projecten en m aatregelen daarbij worden beschouwd. 

Op deze Kennisgeving kan iedereen reageren. Ook de onafhankelijke deskundi

gen van de'Schelde m .e.r.-com m issie '(z ie achteraan deze paragraaf) zu llen een 

advies u itbrengen naar aanleiding van de Kennisgeving. Daarnaast zu llen de 

w e tte lijke  adviseurs (de Nederlandse m in isteries van Landbouw, Natuurbeheer 

en Voedselkwalite it - LNV - en Volkshuisvesting, Ruim telijke ordening en 

M ilieubeheer - VR0M) over de Kennisgeving moeten adviseren.

• Op basis van alle reacties en adviezen zal het zogeheten bevoegd gezag - dat is 

de overheid die straks toe ts t o f het Strategisch MER aanvaard kan worden - zoge- 

naamde rich tlijnen  u itbrengen. Dat zijn  de offic ië le  instructies aan de in itia tie fne 

mers waaraan het Strategisch MER m oet voldoen.

• De in itia tie fnem ers  laten het onderzoek uitvoeren en stellen het Strategisch MER 

op.

• Nadat het Strategisch MER openbaar is gemaakt kan iedereen erop reageren.Ook 

de Schelde m .e.r.-commissie en de w e tte lijke  adviseurs zullen dan opn ieuw  

advies u itbrengen.

• Tot slot besluit het bevoegd gezag o f het Strategisch MER voldoet aan de eisen, 

o f dat verbeteringen nodig z ijn . Daarna zullen de in itia tie fnem ers  het Strategisch 

MER betrekken b ij de beslu itvorm ing over de Ontwikkelingsschets 2010.

Naast het opstellen van het Strategisch MER en de bovenbeschreven procedure 

gebeurt nog veel meer om de Ontwikkelingsschets 2010 voor te  bereiden. Eerder is 

al genoemd dat er ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse w ord t opgesteld. 

Daarnaast w ord t overlegd m et de betrokken maatschappelijke groeperingen en 

andere overheden. Dit overleg kent tw ee  doelen: het goed gebru ikm aken  van de 

aanwezige kennis en het gezam enlijk zoeken naar een zoveel m oge lijk  gedragen, 

e ffectie f, u itvoerbaar en betaalbaar pakket van m aatregelen en projecten. In hoofd

stuk 6 staat een overzicht van de pro jectorganisatie  en de overlegstructuur die bij 

het opstellen van de Ontwikkelingsschets 2010 hoort.

Initiatiefnemer

De in itia tie fnem ers  voor het opstellen van het Strategisch MER voor de 

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium  z ijn :

• Rijkswaterstaat d irectie  Zeeland;

• A dm in istra tie  Waterwegen en Zeewezen, afdeling M aritiem e Toegang.
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Er is een pro jectd irectie  opgericht (ProSes) die voor de am bte lijke  voorbereiding van 

de Ontw ikkelingsschets 2010 zorg t. ProSes is ook het adres waar vragen over de 

Kennisgeving en de procedure gesteld kunnen worden.

Projectdirectie ontw ikkelingsschets Schelde-estuarium  (ProSes)

Postbus 299

NL 4600 AG Bergen op Zoom 

info@proses.nl o f info@proses.be 

w w w .proses.n lo fw w w .proses.be

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag is de overheid die besluit aan welke voorwaarden het 

Strategisch MER m oet voldoen (de zogenaamde rich tlijnen) en die u ite inde lijk  

bepaalt o f het Strategisch MER goed genoeg is om  bij de beslu itvorm ing over de 

Ontwikkelingsschets 2010 te  gebruiken.

In d it geval bestaat het bevoegd gezag u it een Nederlandse en een Vlaamse over

heid. Het bevoegd gezag in Nederland is de Staatssecretaris van Verkeer & 

W aterstaat.Voor Vlaanderen is de Cel Mer van AMINAL (de Adm in istra tie  M ilieu-, 

Natuur-, Land- en W aterbeheer), a fdeling Algemeen M ilieu - en Natuurbeleid het 

bevoegde gezag en de instantie  die de m.e.r. begele idt. Deze Cel Mer is ve rantw oor

d e lijk  voor de supervisie over m ilieueffectrapportageprocedures, levert de onder- 

zoeksrichtlijnen en geeft ook de goed- o f a fkeuring (aanvaarding van de Ínhoud) 

voor afgeronde m ilieueffectrapporten.

Schelde m.e.r.-commissie

Over de Ínhoud van het Strategisch MER geeft een gezamenlijke Vlaams- 

Nederlandse Commissie advies aan het bevoegd gezag. Deze w ord t de 'Schelde 

m .e.r.-com m issie 'genoemd. De'Schelde m .e.r.-com m issie 'bestaat u it een w erk

groep van de Nederlandse Commissie voo rde  m ilieueffectrapportage,aangevu ld  

met Vlaamse deskundigen aangewezen door de Vlaamse Cel Mer. De leden zijn  onaf

hankelijke deskundigen op de verschillende onderzoeksterreinen van het Strategisch 

MER.

1.5 Opbouw van de Kennisgeving
Na deze in le id ing  vo lg t een v ijfta l hoofdstukken. Daarin komen de belangrijkste 

onderwerpen aan de orde. In de b ijlagen is extra in fo rm atie  opgenom en waarnaar 

in d e  hoofdtekst w ord t verwezen. Er zijn  ook achtergronddocumenten die op de 

website van ProSes staan en daar kunnen worden gelezen o f opgehaald 

(www.proses.nl o f www.proses.be).

De documenten kunnen ook worden opgevraagd bij ProSes.

5 I kennisgeving in leid ing

Hoofdstuk 2 schetst voor welke problemen in het kader van de Ontwikkelingsschets 

2010 oplossingen worden gezocht. De tekst voor d it  hoofdstuk is overgenomen u it 

het rapport Probleemstelling dat van de ProSes-website kan worden opgehaald.

In hoofdstuk 3 worden de a lternatieven en varianten beschreven d ie onderzocht 

gaan worden. In 'MER-term en': in hoofdstuk 3 staat een beschrijving van de 'voorge

nomen activ ite it'.

In hoofdstukken 4 en 5 w ord t beschreven w e lk  effectonderzoek zal worden gedaan 

en waarom  die keuzes zijn  gemaakt. Hoofdstuk 4 is w a t algemeen van karakter. 

Belangrijk onderdeel van hoofdstuk 4 is de presentatie van het zogenaamde beoor

delingskader dat gebru ikt zal worden om de a lternatieven te  beoordelen en verge lij

ken. In hoofdstuk 5 w ord t per onderzoeksduster u itgebreider beschreven welke 

e ffecten worden onderzocht en welke m ethoden daarbij gebru ik t gaan worden.

Tot slo t staat in hoofdstuk 6 de procedure d ie gevolgd w o rd t b ij het opstellen van 

het Strategisch MER. Daar w ord t ook de projectorganisatie beschreven.

In b ijlage 1 en 2 zijn  de lite ra tuu rlijs t en een lijs t m et gebru ikte  te rm en en a fko rtin 

gen opgenom en.De m et blokhaakjes [x] aangegeven cijfers verw ijzen naarde 

gebru ikte  lite ra tuu r in bijlage 1.

In deze Kennisgeving worden veel gebiedsspecifieke te rm en gebru ikt. Deze zijn 

terug te  vinden op de kaart in b ijlage 3. Deze kaart is u itneem baar,zodat deze t i j 

dens het lezen naast de tekst kan worden gelegd. Aan de andere z ijde staat een 

sam envatting van de Kennisgeving.

In de overige b ijlagen staat achtergrond in form atie  waar in de hoofdtekst naar w ordt 

verwezen. Een beknopte sam envatting van de huid ige kennis over het gebied staat 

in b ijlage 8 Gebiedsbeschrijving.

mailto:info@proses.nl
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2 Probleem en doei

Hoofdstuk in vogelvlucht
Er zijn drie redenen om aan een integraal plan voor het Schelde-estuarium te werken; een grotere bescherming tegen overstromingen, een betere toegan
kelijkheid van de Scheldehavens voor zeeschepen en meer ruim te voor natuurlijke processen. Die aspecten hebben allem aal m et elkaar te maken.
Ze hebben invloed op het'estuariene systeem', het samenspel van natuurlijke processen en menselijke activiteiten in het gebied. Vanwege het getij is dit 
systeem voortdurend in beweging. Geulen veranderen van plaats en diepte, sommige gebieden vallen regelm atig droog en de grens tussen zoet en zout 
w ater verschuift voortdurend. Door de menselijke activite iten neem t die dynam iek echter af. Herstel van de dynam iek in het estuariene systeem is het 
belangrijkste uitgangspunt voor de Ontwikkelingsschets 2010.

2.1 Van Langetermijnvisie 2030 naar 
Ontwikkelingsschets 2010

De Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium  zal een set maatregelen 

en projecten bevatten, waarmee concrete stappen worden gezet om  vanuit de huidige 

s itua tie  te  komen to t  het streefbeeld zoals dat in de Langeterm ijnvisie (LTV) is opge

nomen. Het doei is ais vo lg t geform uleerd:

Een door de bevoegde bewindslieden van Nederland en Vlaanderen u ite rlijk  tegen 

december 2004 vastgesteld, in tegraa l en onderbouwd pakket van maatregelen en p ro 

jecten voor de m iddellange term ijn  m et betrekking to t  h e t Schelde-estuarium, d ie ver

volgens nader zullen worden uitgewerkt. D it pakket van maatregelen leent zich voor 

een goede besluitvorm ing, weerspiegelt op evenwichtige wijze de wederzijdse wensen 

en belangen, en beantw oordt aan he t streefbeeld 2030 zoals beschreven in  de 

Langeterm ijnvisie Schelde-estuarium.

Het streefbeeld u it de vastgestelde Langeterm ijnvisie 2030 voor het Schelde- 

estuarium  kan in algemene zin ais vo lg t worden verwoord:

Het Schelde-estuarium is in  2030 een gezond en m ultifunctionee l estuarien watersys

teem d a t op duurzame wijze gebru ik t w ordt voor menselijke behoeften.

Dit abstracte streefbeeld is u itgew erk t in v ijf  kenmerken, waarvan de eerste vier 

relevant z ijn  voor d it Strategisch MER. Om het toch nog behoorlijk  abstracte streef

beeld, en de vie r afgeleide kenm erkende verta len in projecten en m aatregelen is 

een probleem stelling u itgew erkt. De probleem ste lling geeft hiermee rich ting  aan 

het te  verrichten (effecten)onderzoek.

Dit hoo fds tukgaa t achtereenvolgens in op het streefbeeld van de Langeterm ijnvisie 

(paragraaf 2.2) en de probleem ste lling (paragraaf 2.3), d ie beide u itgangspunten 

vormen voor de Ontw ikkelingsschets 2010.

2.2 Streefbeeld Langetermijnvisie 2030
In deze paragraaf w ord t het streefbeeld u it de Langeterm ijnvisie 2030, waarover 

beide landen overeenstemming hebben bereikt, samengevat.

Van de v ijf  kenmerken van het streefbeeld geven de eerste vie r de essentie aan voor 

het Strategisch MER. Het v ijfde  heeft betrekking op de verdere samenwerking tussen 

Nederland en Vlaanderen en va lt buiten de orde van het Strategisch MER. De vier 

kenmerken die wel relevant z ijn ,z ijn  de volgende:

De instandhouding van de fysische kenmerken van he t estuarium  is u itgangspunt van 

beheer en beleid.

In 2030 z ijn  de fysische systeemkenm erkemeen open en na tuu rlijk  m ondingsge- 

bied, een systeem van hoofd- en nevengeulen m et tussenliggende platen en 

ondiepwatergebieden in de Westerschelde en een riviersysteem m et meanderend 

karakter in de Zeeschelde. Daarnaast tre ft men een grote d ivers ite it aan van schor

ren,slikken en platen in zout, brak en zoet gebied,gecom bineerd met natuurlijke  

oevers.

Maximale veiligheid is een belangrijke bestaansvoorwaarde voor beide landen.

Het streefbeeld houdt sterk rekening m et de effecten van de verwachte zeespiegel

stijg ing  en k lim aatsw ijz ig ing. Absolute ve iligheid tegen overstrom ingen kan niet 

gegarandeerd worden, maar de risico's z ijn  n iet gro ter dan w a t maatschappelijk 

aanvaard is. Binnen de grenzen van de financiële en technische haalbaarheid is de 

ve iligheid m aximaal. De consequenties voo rd e  veiligheid van m enselijke ingrepen 

in het estuarium  zijn  gecompenseerd door aanvullende m aatregelen.

Ais trekpaard voorde welvaart zijn  de Scheldehavens op tim aa l toegankelijk.

Het u itgangspunt voor 2030 is op tim a lisa tie  van de toegevoegde waarde en de 

werkgelegenheid, in com binatie  m et duurzaam ruim tem anagem ent in de havens.
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Gebaseerd op optim ale  achterlandverbindingen via alle m ogelijke transportm idde

len (weg, spoor, w ater en p ijp le id ing ) en voldoende ru im te  voo rde  on tw ikke ling  van 

havengerelateerde bedrijventerre inen zijn  de Scheldehavens ook in 2030 een 

belangrijke economische m otor.Voor de d iepte  van de vaarweg is een evenwicht 

gevonden tussen de sociaal-economische kosten en baten en het instandhouden 

van de fysische en na tuurlijke  systeemkenmerken van het Schelde-estuarium , b in

nen m aatschappelijk geaccepteerde grenzen van externe veiligheidsrisico's van het 

transport.

Het estuarien ecosysteem is gezond en dynamisch.

De unieke waarde van het estuarium  (mondingsgebied to t Gent) is in 2030 m aat

schappelijk erkend én vastgelegd conform  EU-richtlijnen in de nationale wetgeving 

met betrekking to t b iod ivers ite it en habitatbescherm ing van Nederland en België. 

Ais één van de belangrijkste estuaria met een volled ig eb- en vloedregim e en com

plete zoet-zoutgrad iënt in Europa, is het estuariene ecosysteem, m et al zijn  typische 

habitats en levensgemeenschappen langs de zoet-zoutgrad iënt, behouden en waar 

m oge lijk  versterkt. Er is voldoende ru im te  voor na tuurlijke  dynamische fysische, che

mische en biologische processen,omdat deze essentieel z ijn  voor de morfologische 

en ecologische karakteristieken en om de estuariene grad iënt te  behouden. De 

w a te rkw a lite it is n ie t meer lim ite rend voor het ecosysteem.

2.3 De probleemstelling:
van streefbeelden voor 2030 naar 
in 2010 op te lossen problemen

2.3.1 Doei van de probleemstelling

De Ontw ikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium  zal een set van maatrege

len en projecten bevatten, waarmee concrete stappen worden gezet om  vanu it de 

huid ige situa tie  te  komen to t de streefbeelden zoals die in de Langeterm ijnvisie zijn 

opgenomen.

In meest algemene z in is daarmee de probleem ste lling van de Ontwikkelingsschets

2010: h e t verschil tussen de s itua tie  die zou ontstaan b ij he t achterwege blijven van 

(aanvullende) maatregelen en projecten en de gewenste s itua tie  voor he t Schelde- 

estuarium, zoals beschreven in de streefbeelden voor 2030 van de Langeterm ijn

visie.

De streefbeelden u it de Langeterm ijnvisie z ijn  echter geen vast omschreven e ind 

punt. Ze vormen eerder een wenkend perspectief, waarin de m ogelijke problemen 

met de dynam iek van het estuariene systeem (de veiligheid tegen overstromen, de 

toegankelijkheid van de havens en de na tuurlijkhe id  in het Schelde-estuarium) zijn  

opgelost. Daarbij w o rd t gestreefd naar w in -w in  oplossingen en naar synergie tussen 

maatregelen en projecten.
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De probleem ste lling vorm t d e 'kap s to k 'vo or (het on tw erp  van) m aatregelen en pro

jecten die het verschil tussen de referentiesituatie  en de streefbeelden m oeten over

bruggen.

2.3.2 Afbakening

De Ontwikkelingsschets 2010 richt zich op m aatregelen en projecten, die op korte en 

m iddellange te rm ijn  kunnen worden uitgevoerd. Bij de probleem ste lling lig t daarom 

het accent ook op de problem en die op korte en m iddellange te rm ijn  om maatrege

len vragen. Dat betekent dat in de Ontwikkelingsschets 2010 n ie t de problem en aan 

de orde komen, die - volgens de huid ige inzichten - pasop lange te rm ijn  spelen en 

om een oplossing vragen1).Ook p rob lem en,d ie  nog onvoldoende zijn  gedefinieerd 

e n /o f onderbouw d,z ijn  geen onderwerp voo rde  Ontwikkelingsschets 2010. Deze 

problem en z ijn  im mers nog te  veel omgeven m et onzekerheden.

De probleem ste lling b iedt een them atische en geografische afbakening van de 

Ontw ikkelingsschets 2010. Met andere w oorden: beschreven w ord t welke onderw er

pen wél in de Ontwikkelingsschets 2010 aan de orde komen en (im p lic ie t) welke 

onderwerpen (vooralsnog) niet.

Daarmee geeft de probleem stelling richting aan het te  verrichten onderzoek, het 

overleg en (tussentijdse) po litieke beslu itvorm ing over de Ontwikkelingsschets 

2010. Om een ju is te  beslissing te  nemen over m aatregelen en projecten op de korte 

en m iddellange te rm ijn , geven het Strategisch MER en de MKBA op onderdelen aan 

welke effecten kunnen optreden in de verre toekom st, soms zo ver ais 2100.

Voor de m aatregelen en projecten die worden opgenomen in de 

Ontw ikkelingsschets 2010 is het verwerven van voldoende draagvlak essentieel. Er 

w o rd t gestreefd naar een Ontwikkelingsschets 2010 ,die w ord t gesteund door over

heden, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties. Draagvlak voor het pak

ket m aatregelen en projecten begint m et overeenstemm ing over de problemen die 

m oeten worden aangepakt. De probleem stelling m oet breed genoeg z ijn  om een 

basis te  leggen voor overeenstemming tussen alle partijen  en de afzonderlijke pro

blemen m oeten voldoende precies geform uleerd z ijn . Daar staat tegenover dat het 

tijdschema voor het opstellen van de Ontw ikkelingsschets 2010 vraagt om  een afba

kening to t  problemen die binnen het dom ein van de in itia tie fnem ers  vallen.

2.3.3 Werkhypothese en omgaan met onzekerheden

De geform uleerde probleem stelling heeft -  in de huid ige fase van de to tstandko

m ing van de Ontw ikkelingsschets 2010 - het karakter van een werkhypothese: het is 

het ve rtrekpunt voor (verder) onderzoeken overleg.Dat kom t om dat het nog niet 

goed m oge lijk  is om  voldoende concreet het verschil te  beschrijven tussen de s itu -

0  U itzondering  zijn  de p rob lem en m et he t handhaven van he t ve ilighe idsn iveau in he t oos te lijk  deel 
van de W esterschelde en de Beneden-Zeeschelde te n  gevo lge  van de zeespiege ls tijg ing  en k li- 
m aa tw ijz ig in g  (zie paragraa f 2.3.5)



atie die zou ontstaan bij het achterwege b lijven van (aanvullende) 

m aatregelen/projecten en de streefbeelden u it de Langeterm ijnvisie.

Er zijn  im mers onzekerheden:

• er is bijvoorbeeld onzekerheid over de 'draag- en veerkracht'van het estuariene 

systeem en over de s ta b ilite it van het meergeulenstelsel;

• m aatschappelijke en economische on tw ikke lingen  binnen een periode van 30 

jaar (de te rm ijn  van de streefbeelden) zu llen sterk aan verandering onderhevig 

zijn .

Een deel van deze onzekerheden kan worden weggenom en door het onderzoekspro

gram m a (onder meer het Strategisch MER en de MKBA m et b ijbehorende toekom st

scenario's). H ieruit kan b lijken dat een aanscherping e n /o f aanpassing van de pro

b leem stelling nodig is. De studies m oeten een beter inzicht bieden in de aard,de 

ernst en de urgentie  van de problemen en een beter inzicht geven b ij de probleem - 

houders.O okde analyse van de u itspraak van de Raad van State over de 

Westerschelde Container Terminal (WCT) kan nog leiden to t  verdere aanscherping 

van de probleem stelling.

In de Langeterm ijnvisie is geform uleerd dat de instandhouding van de fysieke sys- 

teemkenm erken van het estuarium  uitgangspunt is voor beheer en beleid. Op basis 

hiervan w ord t h ieronder de probleem stelling beschreven die daar bij hoort.

Per them a (estuariene systeem, ve iligheid, toegankelijkheid en natuurlijkhe id) 

w o rd t vervolgens puntsgew ijs aangeduid w at de problemen zijn .O p basis van de 

huid ige kennis en inzichten worden - tegen de achtergrond van relevante on tw ikke

lingen - aard,achtergrond,om vang en urgentie van de problem en beschreven.

2.3.4 Estuariene systeem

Het dom inante  systeem kenm erkvan het Schelde-estuarium  is dynamiek. Die dyna

m iek m anifesteert zich door het ge tij, een voortdurend w ijz igend (m eer)geulenpa- 

troon en wisselende zoutconcentraties.

Hiermee samenhangend bestaan er ta lrijke  fysische gradiënten (van droog naar nat, 

van zoet naar zout, van een stabiele naar een instabiele bodem) die ervoor zorgen 

dat er een grote d ivers ite it aan habitats en organismen (flora en fauna) aanwezig is. 

In het hele gebied tussen de m onding en de bovenloop van de rivier, verschijnen en 

verdwijnen  habitats op verschillende tijdscha len. De meest kenmerkende daarvan 

z ijn  schorren, slikken, ondiepwatergebieden en zachte oevers. Essentieel is dat het 

scala aan habitats binnen het estuarium de resultante is van de dynamische processen. 

Het Schelde-estuarium  neemt daarmee een waardevolle plaats in tussen de riv ie r

m ondingen van Noordwest-Europa.

Menselijke ingrepen hebben to t op heden to t kw alite itsverlies van de kenmerken en 

het functioneren van het estuariene systeem gele id.Voortgaand kwalite itsverlies

kan - op te rm ijn , naast andere oorzaken - problemen veroorzaken voo rde  ve iligheid, 

toegankelijkheid en na tuurlijkhe id .

'Drager van functies'

Het huid ige estuariene systeem is geen volled ig na tuu rlijk  systeem: ook andere 

functies hebben er een plaats gekregen,zoals (zee)scheepvaart,zee- en riv ie rw erin - 

gen, recreatie en visserij. De systeemkenmerken creëren goede condities voor deze 

functies. Het meergeulensysteem van de Westerschelde is bijvoorbeeld belangrijk 

voor zowel de ve iligheid, de toegankelijkheid ais de na tuurlijkhe id .

De in itia tie fnem ers  richten zich op de oplossing van problemen bij de priorita ire  

thema's (veiligheid, toegankelijkheid en na tuurlijkhe id) op een zodanige w ijze  dat 

de dynamische processen kunnen voortgaan en dat de fysieke systeemkenmerken 

van het estuarium  zich verder in de gewenste richting kunnen on tw ikke len.O p die 

m anier kan de draag- en veerkracht van het systeem voor de genoemde functies 

worden gegarandeerd.

Dynamiek ais randvoorwaarde

Het op na tuurlijke  w ijze  verdw ijnen en ontstaan van hab itats hoort b ij de dynam iek 

van het systeem. Het komt erop aan de 'na tu u rlijke 'co n d itie s  te  versterken opdat 

verdwenen en verdw ijnende habitats opn ieuw  kunnen ontstaan. Dat mag uiteraard 

niet leiden to t een 'roo fb o u w 'op  bestaande habitats. Een keuze voor dynam iek ais 

randvoorwaarde houdt in, dat n ie t w ord t gekozen vooreen  aanpak waarin het s tr in 

gente behoud van in tijd  en plaats gefixeerde bestaande habitats op de lange te r

m ijn  voorop staat. De m aatregelen die in de Ontwikkelingsschets 2010 worden 

opgenomen moeten passen in de u itvoering van de EU-richtlijnen (onder meer de 

Kaderrichtlijn  Water, de V oge lrich tlijn  en de H ab ita trich tlijn ) en de nationale regel

geving.

Invloeden

Een groot aantal on tw ikke lingen  heeft invloed op de kenmerken en het functione 

ren van het estuariene systeem.

• Het onderhoud aan de vaargeul en het storten van baggerspecie hebben invloed 

op de kleinere en van nature zeer beweeglijke dwarsgeulen tussen de gro te  geu

len. Deze zijn  sterk in betekenis afgenom en en zijn  ook m inder bew eeglijk 

geworden. Dat heeft gevolgen voor de zandplaten. Deze worden g ro te re n  hoger 

en krijgen steilere randen. Het areaal in tergetijdengeb ieden, ondiepwatergebie

den en s librijke gebieden neemt a f in de Westerschelde, maar neemt in de 

Beneden Zeeschelde ju is t toe.

• De afnam e van de oppervlakte van het estuarium  (door drooglegging en bed ij

king) en het verru im en en vastleggen van delen van de hoofdgeul hebben gevol
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gen voor het water.Ze hebben geresulteerd In een verdere doordring ing en ver

vorm ing van het ge tij, in hogere waterstanden, in een toenam e van de stroom 

snelheden en in een verdere doordring ing van zou t water land inw aarts (zowel in 

Westerschelde als in Zeeschelde).

• De onna tuu rlijk  steile oevers bieden onvoldoende bescherming tegen erosie. Het 

areaal schorren neemt a f onder invloed van erosie, te rw ijl de kans op het o n t

staan van nieuwe schorren kle iner w ordt.

De mate van invloed van eventuele n ieuwe on tw ikke lingen  (projecten en autonom e 

on tw ikke lingen , zoals zeespiegelrijzing) op het fysieke estuariene systeem voor 

2030 zal onderdeel z ijn  van de studies.

2.3.5 Veiligheid

De centrale probleem ste lling lu id t:

De huid ige overschrijdingskans van he t veiligheidsniveau tegen overstromingen in  he t 

leescheidebekken is ongeveer eens per 70 jaar. D it veiligheidsniveau in  he t Vlaamse 

deel van de Schelde is onvoldoende. In  Nederland voldoen de zeeweringen aan de wet

telijke eis van eens per 4000 jaar. D it w ord t voldoende geacht, m et de aantekening da t 

er onzekerheid bestaat over h e t tempo van de zeespiegelrijzing en over de invloeden 

van de golfbelasting op de waterkeringen. Op lange term ijn  (meer dan 30 ja a r)  zullen  

de verwachte zeespiegelrijzing en klim aatverandering (onder meer verandering in  fre

quentie en in tens ite it van stormvloeden) to t een afnam e van he t veiligheidsniveau in  

beide landen leiden.

Zeeschelde

Ondanks a lle  reeds gerealiseerde ingrepen hebben zware stormen en hoge w a te r

standen sedert 1990 aangetoond dat het reeds bereikte ve iligheidsniveau verder 

opgevoerd d ien t te  worden.

Indien Vlaanderen vandaag geconfronteerd w ord t m et dezelfde meteorologische 

om standigheden ais tijdens de overstrom ingsramp van 1953, dan zal een w a te r

stand te  Antwerpen genoteerd worden die ongeveer 0,5 m eter hoger lig t dan toen 

het geval was. Dit betekent zware overstrom ingen stroom opwaarts van Antwerpen, 

dat sinds 1979 de bescherm ing gen iet van een 1,35 m eter hoge waterkeermuur. De 

huid ige overstromingskans van het Zeescheldebekken is op de zwakste plaatsen 

eens per 70 jaar. Door aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke- 

Bazel-Rupelmonde w ordt die kans gereduceerd to t  eens per 350 jaar.

Dat is een belangrijke verbetering, maar nog steeds veel te  hoog. Het 

Zeescheldebekken w ord t nam e lijk  in toenem ende mate bedreigd. De meeste w eten

schapperszijn  het erover eens dat het k lim aat de komende decennia zal veranderen.
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Die verandering zou zich u iten in nattere w inters, drogere zomers, een snellere s tij

g ing van de zeespiegel en een verandering in de frequentie  en de in tens ite it van 

storm vloeden. Een systematische stijg ing  van de zeespiegel le id t to t  een system ati

sche verlaging van het ve iligheidsniveau. Wanneer de zeespiegel in honderd jaar 

zestig centim eter s tijg t, neemt de kans op een overstrom ing toe van eens per 350 

jaa r to t  eens per 100 jaar. Per saldo leiden de aanleg van het gecontroleerd overstro

m ingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde en klim atologische veranderingen dus to t 

een toekom stig veiligheidsniveau dat b ijna ge lijk  is aan het huid ige, en dat w ord t te 

laag geacht.

Zijrivieren

Onderkend w ord t dat ook de afvoer van w ater via de zijriv ie ren van de Schelde in 

periodes m et veel regenval to t  problem en le id t ais gevolg van verstedelijk ing in het 

stroom gebied, van verslibbing van het rivierbed en van het verder stroom opwaarts 

reiken van de v loedgo lf u it de Westerschelde. De problemen in de z ijriv ie ren worden 

echter n ie t to t  het dom ein van de Ontwikkelingsschets 2010 gerekend. Wel w ord t in 

de effectenstudies gekeken naar de relatie tussen m aatregelen in de Zeeschelde en 

m aatregelen die vanwege een betere afw atering  worden getro ffen  in de beken en 

zijriv ie ren.

Westerschelde

Het ve iligheidsniveau (1:4000) van de zeeweringen in het Nederlandse deel van de 

Schelde kan op langere te rm ijn  onder invloed van de zeespiegelrijzing en de k li

m aatverandering afnem en. De veilighe idsfilosofie  die bij de oplossing van d it pro

bleem zal worden gehanteerd (risicobenadering) is nog onderwerp van studie en 

discussie in een ander kader (het p ro ject'R u im te  voo rde  r iv ie r'e n 'D e  Veiligheid van 

Nederland in Kaart').

Veiligheidsproblemen tijdig beschouwen

Omdat m aatregelen voor het neutraliseren van de effecten van zeespiegelstijg ing en 

klim aatverandering een lange voorbereidingstijd  vergen, w ord t voor deze problem a

tie k  een uitzondering gemaakt op de regel dat alleen problem en op korte en m id 

dellange te rm ijn  aan de orde komen binnen de Ontwikkelingsschets 2010. De ver

kenning naar een m oge lijk  n ieuw  kanaal tussen de Westerschelde en de 

Oosterschelde (de'Overschelde') zal daarom deel uitm aken van de 

Ontw ikkelingsschets 2010. Zo'n kanaal kan extrem e hoogwaterstanden in het ooste

lijk  deel van de Westerschelde en in de Beneden-Zeeschelde voorkomen. Het w ordt 

ook opgenomen in een van de alternatieven van het geactualiseerde Sigmaplan.



2.3.6 Toegankelijkheid

Deze probleem ste lling kan in d it stadium  beschouwd worden ais een werkhypothe

se en m oet nog op punt gesteld worden. Het ve rtrekpunt van het beleid lu id t:

Ervoor zorgdragen d a t h e t vervoer van goederen m et een m aritiem e bestemming e n /o f  

herkom st in  h e t geheel van de logistieke keten op de meest kostenefficiënte, m ilieu - en 

ruim tevriendelijke wijze kan worden afgewikkeld.

Er vinden drie  on tw ikke lingen  in deconta ine rvaart plaats, nam e lijk  toenem ende 

verkeersstromen naar W est-Europa,schaalvergroting van de (container)schepen en 

de strik te  vaarschema's van de reders. Door die on tw ikke lingen  komen de havens ais 

m ultim oda le  knooppunten o n d e rd ru k te  staan om deze bovenstaande beleidsdoel

ste llingen te  kunnen bereiken.

De diepgang van de vaarweg naar Antwerpen ais m ainport b iedt onvoldoende 

m ogelijkheden om in te  spelen op de hiervoor u iteengezette on tw ikke lingen. 

V oorde vaarweg via de Westerschelde naarde  havens van Terneuzen enVlissingen 

z ijn  geen specifieke problemen met de toeganke lijkhe id  bekend.Voor de haven van 

Gent (en de achter de sluizen gelegen haven van Terneuzen) vormen de afm etingen 

en de capaciteit van de Westsluis te  Terneuzen een lim ite rende factor. Op te rm ijn  zou 

deze sluis een ernstig knelpunt kunnen vormen in de verdere on tw ikke ling  van deze 

havens. Dit vraagstuk behoort gezien de opdracht in het M em orandum  van 

Vlissingen [1] n ie t to t het dom ein van de Ontw ikkelingsschets 2010 en zal binnen 

een andere pro jectorganisatie  behandeld worden.

De mate van toegankelijkheid van de haven en de daarvan afhankelijke omvang, 

aard en spreiding van het m aritiem e transport op de Westerschelde beïnvloeden ook 

de externe veiligheidsrisico's.

Welvaart en duurzame ontwikkelingen op Europese schaal

De kw a lite it van een haven w ord t in belangrijke mate bepaald door:

• de verb indingen m et het achterland;

• de m aritiem e toegang;

• de centrale ligg ing ten opzichte van oorsprong en bestem m ing van m aritiem e 

ladingen;

• de beschikbare ruim te voor n ieuwe vestig ingen;

• het niveau van de dienstverlening.

Havens die onvoldoende kunnen inspelen op de schaalvergroting in het log istiek 

ketenbeheer van in tercontinenta le  containerstrom en door bijvoorbeeld gebrek aan 

ru im te  o f beperkingen in de m aritiem e toegang boeten in aan kw a lite it. 

Tekortkomingen op d it v lak kunnen op korte te rm ijn  de kw a lite it van de d ienstverle

ning aantasten, alsook de ontw ikke lingsm ogelijkheden van bedrijven in het achter

land van de Rijn-Schelde Delta die van de havendiensten gebru ik maken. De havens 

in de Rijn-Schelde Delta m oeten de m ogelijkheid hebben hierop een gepast an t

woord te  fo rm uleren.

Welvaart en duurzame ontwikkelingen op regionale schaal

Prognoses w ijzen u it, dat reders bij in tercontinentaa l containervervoer steeds meer 

gebru ik w ille n  maken van grotere containerschepen die een m aximale diepgang 

hebben van meer dan 12 m eter en vooral deze u it het segment van meer dan 13 

meter. Havens aan diep w a te r m et uitstekende achterlandverbindingen naarde rele

vante m arkten bieden de havengebruikers meer kansen om in te  spelen op de h ier

door geboden schaalvoordelen.

De ge tij-ona fhanke lijke  toegang van de haven van Antwerpen voor containersche

pen met een diepgang van meer dan 12 m eter is problematisch door de aanwezig

heid van een aantal ondiepten in de vaarweg van de Westerschelde. Het ach terb lij

ven van een adequate zeewaartse bereikbaarheid van de Antwerpse haven zou kun

nen leiden to t  derm ate gemiste t i jd -  o f schaalvoordelen o f een derm ate groot kw a li

te itsverlies dat d it ook gevolgen zou hebben voor de economische en sociale o n t

w ikke ling  en het m ilieu van de stad en haar omgeving (en evenzeer voor 

Vlaanderen en Nederland en beider achterland).

De u itdaging is om  de welvaart van de Schelderegio te  vergroten onder meer door 

m iddel van een optim aal functionerende zeehaven. Het is even zozeer de uitdaging 

om de zeehavens in de Rijn-Schelde Delta hun in ternationa le  logistieke functie  o p ti

maal te  laten vervullen opdat de we lvaart bevorderd w o rd t. Daarbij m oet tevens 

rekening worden gehouden met de aanvaarde eisen met betrekking to t  de bedie

ning van het achterland, het behoud van de systeemkenmerken van het estuarium , 

m ilieubehoud en -verbetering , ve iligheid en duurzame on tw ikke ling  in de regio.

De ernst van het probleem - zowel bezien op (West-)Europese schaal ais op regiona

le schaal - zal worden geobjectiveerd door de maatschappelijke baten van het oplos

sen van het probleem te  vergelijken met de maatschappelijke kosten. Het m aat

schappelijke belang van de voorgestelde oplossingen zal worden vastgesteld door 

na te  gaan in welke mate de investeringen in de voorgestelde oplossingen to t  de 

grootste ne tto  maatschappelijke baten zullen  leiden.

Externe kosten en baten

Gegeven het geform uleerde ve rtrekpunt bij het them a 'toeganke lijkhe id 'za l aan

dacht m oeten worden gegeven aan de kosten van de externe effecten. Het gaat 

daarbij om  m ilieueffecten (onder andere vervu iling  en geluidsemissies), veiligheid 

en congestie (de ru im te lijke  b e n u tting ,de  doelm atighe id  van het vervoer,de doel
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m atigheid van de vervoersinfrastructuur en de effecten op de leefom geving). Een 

daling van de kw a lite it van de bereikbaarheid van de Antwerpse haven le id t m oge

lijk  to t verschuiving van lading naar andere havens. Dit le id t to t een andere benut

tin g  van de Antwerpse haven en zijn  achterlandverb indingen. Indien de groei van de 

containeroverslag in de Antwerpse haven zou stagneren - o f zou terug lopen - zal er 

sprake z ijn  van een geringere benutting  van de havenfacilite iten en de achterland

verb ind ingen. A fhanke lijk  van het antw oord  op de vraag in welke havens container

overslag dientengevolge zal toenem en,zu llen  daar eveneens m ilieueffecten op tre

den,zow el in deze havens, hun achterlandverbindingen ais uiteraard hun aanvoer- 

routes.

Bij groei o f b ij verschuivingen in de containeroverslag en in het vervoer kan de con

gestie in de betrokken havens, hun achterlandverb indingen en hun aanvoerroutes 

toe - o f afnem en. Waar congestie toeneem t daalt de e ffic iën tie  van het vervoer met 

negatieve effecten voor de we lvaart van de burgers. Dit e ffect moet afgew ogen w or

den tegen het welvaartverhogende e ffect van de toegenom en economische a ctiv i

te iten  die mede de congestie veroorzaken.

Het Strategisch MERen de MKBA zullen over de omvang en betekenis van deze 

effecten u its lu itse l m oeten geven. H ierbij d ien t te  worden bedacht dat het bieden 

van oplossingen voor knelpunten op de achterlandverb indingen n ie t to t  het domein 

van de Ontwikkelingsschets 2010 w ord t gerekend, maar dat deze effecten bij even

tue le  verschuiving van vervoersstromen wel in rekening m oeten worden genomen.

Externe veiligheid

Het transport van am m oniak en andere gevaarlijke stoffen over de Schelde le id t to t 

externe veiligheidsrisico's voor omwonenden zowel in Nederland ais in Vlaanderen. 

In Nederland is op een aantal plaatsen sprake van overschrijd ing van vastgestelde 

normen (IO-6 ind ividue le  risicocontour). In Vlaanderen bestaat een dergelijke norm  

nie t.O p basis van de huid ige situa tie  bereiden de overheden in Nederland en 

Vlaanderen m aatregelen voor waarmee de overschrijd ing in Nederland kan worden 

vermeden (de maatgevende risicocontour kom t dan weer op het w a te r te  liggen). 

Voor de lange te rm ijn  m oet worden onderzocht in hoeverre de toenam e van het 

transport, veranderingen in de aard van de vervoerde stoffen, de schaalvergroting in 

de scheepvaart, de inzet van aanvullende m iddelen voor verkeersbegeleiding en het 

hanteren van ve rru im de'ge tijdenvenste rs 'le iden  to t  een - per saldo - verhoging dan 

wel verm indering van de risico's. Bij een toenam e van de risico's kunnen aanvullende 

maatregelen nodig b lijken.

Het probleem van de risicocontour,zoals dat zich in Nederland ste lt (gebaseerd op 

het transport van g ift ig e  gassen zoals am m oniak o f brandbare gassen), ste lt zich in 

Vlaanderen op het korte tra ject tussen de Belgisch-Nederlandse grens en het
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Zandvlie t-Berendrecht-slu izencom plexen in de haven van Antwerpen ze lf tussen 

genoemde sluizen en de overslaginstallaties van BASF. Bij de probleemanalyse zal 

ervan worden u itgegaan dat voor d it gedeelte van de Schelde de Nederlandse nor

m ering w ord t toegepast.

Stroomopwaarts van het Zandvlie t-Berendrecht-sluizencom plex kom t geen am m o- 

n iak-transport voor. Uit de studie van de provincies A ntw erpen en Zeeland zou kun

nen b lijken dat ook het transport van andere chemische stoffen relevant is voor de 

externe veilighe id . Dan zou d it m oge lijk  ook relevant z ijn  voor d it gedeelte van de 

Zeeschelde.

2.3.7 Natuurlijkheid

De centrale probleem ste lling lu id t:

Er is te weinig ru im te  en dynam iek binnen h e t estuarium  voor morfologische (sedi

m enta tie  en erosie van zand en slib ) en biologische processen (onder m eer de voedsel- 

kringloop). Daarmee samenhangend is er te weinig ru im te  en dynam iek voor h e t on t

staan van meer van elkaar verschillende hab itats van hoge kwalite it, in  wisselende 

oppervlakte in  t ijd  en plaats. Het gevolg is een afnam e van na tuurlijke  processen die de 

voor he t estuarium  kenmerkende na tuu r in  stand houden, zoals schorvorming. Op zijn  

beu rt hee ft d it  to t gevolg d a t er een afnam e is in  b iodiversite it van h e t estuarium  

(zoogdieren, vogels, vissen en bodemdieren).

Vermindering van ecologisch waardevolle gebieden

De in paragraaf 2.3.4 genoemde w ijz ig ingen  in de kenmerken en het functioneren 

van het estuariene systeem hebben negatieve effecten op de na tuurlijkhe id . De 

gebieden die onder d ruk  staan (de ondiepe w ate rgeb ieden ,zou t- en brakwater- 

schorren en s librijke in tergetijdengebieden) hebben im mers een functie  voor vesti

g ing, groei en voortp lan ting  van flo ra  en fauna. Het gaat h ie rb ij om bodem organis- 

m en,foerageerplaatsen voor vogels, foerageerplaatsen en 'k inderkam er' voor jonge 

vis en om rust- en zoogplaatsen voorzeezoogdieren zoals de gewone zeehond. 

Bovendien gaat het h ie rb ij om  re la tie f voedselrijke gebieden en daarmee om gebie

den m et een hoge en diverse biomassa. Deze gebieden werken tevens ais fi lte r  voor 

het estuarium  en dragen b ij aan de afbraak van nu triën ten. Bij ongew ijz igd  beleid 

betekent d it kwalite itsverlies van belangrijke schakels in het ecosysteem van de 

Schelde.

Problemen door zoutopdringing

Doordat de v loedgo lf u it de Westerschelde verder in het estuarium  doord ring t ver

schuift oo kd ezo u tg ra d ië n t stroom opwaarts. De intergetijdengeb ieden, die vanuit 

na tuu r- (onder meer ais doortrekgebieden van vissen) en recreatieoogpunt zeer 

waardevol z ijn , in het brakke en zoete gedeelte van het estuarium , komen daardoor



in het gedrang. Dit w ord t versterkt dooreen  n ie t gegarandeerde afvoer van zoet 

w a te r vanuit de bovenloop van de Schelde.

Waterkwaliteit onvoldoende

Ondanks onm iskenbare verbeteringen is de kw a lite it van het Scheldewater nog een 

lim ite rende factor b ij na tuuron tw ikke ling , bijvoorbeeld b ij de m igra tie  van vis tus 

sen de Westerschelde en de rest van het bekken.Vooral dezuursto farm e en troebele 

zone bij de Rupelmonding vorm t een barrière. Ook de belasting m et nu triën ten in 

het Schelde-estuarium  is nog te  hoog.

De oplossing van de problem en met de w a te rkw a lite it behoort n ie t to t  het domein 

van de Ontw ikkelingsschets 2010. Er bestaat uiteraard we l een sterke relatie m et de 

w a te rkw a lite it. Schoon w ater zal de kw a lite it van de te  ontw ikke len natuurwaarden 

verbeteren. Andersom is het zo dat projecten en m aatregelen gerich t op on tw ikke

ling van estuariene natuurgebieden gunstige  (zuiverende) effecten kunnen hebben 

op de w a te rkw a lite it.V e rde rz ijn  de gepiekte afvoeren van zoet w ater een probleem. 

Zoet w ater w ord t nu onna tuu rlijk  snel naarde  riv ie r afgevoerd. De oorzaak hiervan 

is het ontbreken van goede retentiegebieden. Het gevolg is onvoldoende kans voor 

de vorm ing van brakwatergebieden en riv iermoerassen. Dit tast zowel de b iodiversi

te it  ais het voortbestaan van estuariene processen aan.

Referentie Natuurlijkheid

Het is nog onvoldoende du ide lijk  welke gemeenschappelijke referentie (in beide 

landen) er moet z ijn  voo rd e  na tuurlijkhe id  van de Westerschelde en de Zeeschelde. 

Er zijn  kw antita tieve gegevens over omvang van slikken, schorren en platen in het 

verleden, maar deze geven onvoldoende houvast. De keuze voor dynam iek ais m aat

s ta f betekent dat voor indicatoren voor de kw a lite it van het estuariene systeem 

be lang rijke rz ijn  dan de kw antita tieve  parameters over omvang van habitats. In een 

eerste voorstudie van het Natuurontw ikke lingsp lan, één van de bouwstenen voor 

het Strategisch MER en de MKBA, is nader ingegaan op w a t de na tuurlijkhe id  in het 

Schelde-estuarium  bepaalt.

Recreatie en visserij

De problem atiek van de recreatie en visserij 'ais zodanig ' is geen onderwerp van de 

Ontw ikkelingsschets 2010.

Recreatie en visserij z ijn  nauw gerelateerd aan het them a na tuurlijkhe id . In de 

Ontw ikkelingsschets 2010 zal aandacht worden besteed aan synergetische effecten, 

m et andere woorden bezien zal worden hoe de oplossingen van problem en b ij de 

hoofd functies'recreatie  en visserij' kunnen 'm eepro fiteren ' van voorgestelde oplos

singen vanuit de Ontwikkelingsschets 2010.

2) De vo lled ige  teks t van de Langete rm ijnv is ie  Schelde-estuarium  en van de b ijbehorende 

onderzoeken kunnen geraadpleegd w orden o p d e w e b s ite w w w .sch e ld e n e t.n l.

B ij'v isse rij'kan  h ierb ij aan het volgende worden gedacht:

• versterking kinderkam erfunctie  voor vis en garnaal.

Bij 'recreatie' kan h ierb ij worden gedacht aan:

• voor recreanten aantrekkelijke in rich ting  van oevers;

• versterking van het na tuurim ago en daarmee van het toeristisch-recreatief 

im ago: geen 'k ijkd  oosnatuur'm aar'gebru iksnatuur'.

Bij het effectonderzoek (MKBA en Strategisch MER) hoort uiteraard ook een e ffect

beschrijving van projecten en m aatregelen op de functies 'recreatie  en visserij'. Het 

gaat h ierb ij bijvoorbeeld om de effecten van baggeren en storten  op de visserij (ver

troebe ling  van w ater) en de effecten op de recreatievaart (beperkingen recreatie- 

vaart ais gevolg van toegenom en zeescheepvaart).

2.4 Eerder uitgevoerde studies 
en studieresultaten

Naast de Langeterm ijnvisie Schelde-estuarium  zijn  ta i van meer gespecialiseerde 

studies ondernomen door diverse onderzoeksinstituten en studiebureaus in 

Vlaanderen en Nederland. ProSes heeft in m aart 2003 de studie Schelde-estuarium in  

h e t vizier: een overzicht van projecten, plannen en studies u itgebracht. Deze b iedt een 

overzicht van alle onderzoeksin itia tieven en beleidsplannen, m et meer o f m inder 

ju rid ische status, die voorafgaan aan het onderzoek voor het Strategisch MER en de 

maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Het inventarisa tie rapport geeft n iet alleen een overzicht van alle onderzoeken die 

eerder zijn  uitgevoerd maar ook een korte synopsis van de belangrijkste resultaten, 

waar deze beschikbaar waren. Het document kan in zijn  vo lled igheid geraadpleegd 

worden op www.proses.nl en www.proses.be.

Een andere belangrijke bouwsteen voor de Ontw ikkelingsschets 2010 is het in het 

Mem orandum  vanVlissingen genoemde Natuurontw ikke lingsp lan (NOP),dat projec

ten en m aatregelen voorste lt om  het streefbeeld Natuurlijkhe id  te  bereiken.Ter 

voorbereiding van dat NOP is een voorstudie uitgevoerd onder de t ite l Het na tuu rta 

le n t verzilveren [2 ]. Deze voorstudie verschaft de nodige kennis van de beschikbare 

studies die voor het them a na tuurlijkhe id  relevant z ijn .

Vervolgens hebben het R ijksinstituu t voor Kust en Zee (RIKZ), de Universitaire 

Instelling Antwerpen (UIA) en het Ins tituu t voor Natuurbehoud (IN) een voorstudie 

gedaan naar welke concrete m aatregelen genomen kunnen en m oeten worden in 

het Natuurontw ikke lingsp lan. In ju n i 2003 is deze voorstudie m et ais t ite l Voorstel 

voor natuurontw ikkeiingsm aatregeien ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010  

van h e t Schelde-estuarium  [3] a fgerond.2)
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3 Voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten

Hoofdstuk in vogelvlucht
Voor elk van de drie hoofdthema's (veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid) zijn projecten en maatregelen geform uleerd. Zo zijn er maatregelen om 
de vaargeul te  verruim en, extrem e hoogwaters op te  vangen en de natuurlijke processen in het estuarium m eer ruim te te  geven. De alternatieven worden 
vergeleken m et een'nulscenario', waarin het huidige beleid w ordt gevolgd m aar nieuwe projecten en maatregelen uitblijven. Het Strategisch MER kiest 
niet voor een bepaalde combinatie van projecten en m aatregelen. Dat gebeurt pas in de Ontwikkelingsschets 2010, ais ook de resultaten van ander onder
zoek bekend zijn.

3.1 Voorgenomen activiteit
In het verlengde van de in paragraaf 2.1 geform uleerde doelstelling kan de voorge

nomen a c tiv ite it in algemene zin worden omschreven ais:

Het po litie k  vaststellen van een in tegraa l en onderbouwd pakket van maatregelen en 

projecten voor de m iddellange term ijn  m et betrekking to t he t Schelde-estuarium.

Met de m aatregelen en projecten worden concrete stappen gezet om van de huid ige 

s itua tie  te  komen to t  de streefbeelden zoals die in de Langeterm ijnvisie z ijn  opge

nomen. In paragraaf 2.3 zijn  de streefbeelden voor 2030 per them a vertaald naar 

concreet op te  lossen problem en. In paragrafen 3 .2 ,3 .3  en 3.4 worden respectieve

lijk  voor ve iligheid tegen overstrom en,toeganke lijkhe id  en na tuurlijkhe id  mogelijke 

projecten en m aatregelen beschreven die de gesignaleerde problemen kunnen 

oplossen. Het instandhouden van de fysieke systeemkenmerken is h ierb ij een rand

voorwaarde. Op basis hiervan worden pe rthem a de concrete alternatieven en 

varianten samengesteld en geselecteerd die in het Strategisch MER zullen worden 

onderzocht.Varianten zijn  daarbij gedefinieerd ais te  onderzoeken u itvoerings

m ogelijkheden binnen een o f meer alternatieven.

Tot slot w ord t in algemene zin beschreven hoe in het Strategisch MER zal worden 

omgegaan m et het zogenoemde nu la lte rna tie f (de referentiesituatie , paragraaf 3.5), 

het meest m ilieuvriende lijke  a lte rna tie f (MMA, paragraaf 3.6) en de afw eg ing en 

keuze van m aatregelen en projecten in het kader van de Ontw ikkelingsschets 2010 

(voorkeursalternatief, paragraaf 3.7).

3.2 Veiligheid tegen overstromen

3.2.1 Mogelijke maatregelen en projecten in Vlaanderen

Voor Vlaanderen is onderkend dat het huid ige en toekom stige veiligheidsniveau 

onvoldoende is. M om enteel w ord t reeds gew erkt aan een be le idsw ijz ig ing waarbij

m aatregelen en projecten gericht op het verhogen van d it ve iligheidsniveau worden 

vastgesteld: actualisatie van het S igmaplan. Deze paragraaf gaat h ier nader op in.

Het oorspronkelijke Sigmaplan

Het doei van het Sigmaplan is het realiseren van een voldoende beveilig ing van het 

Zeescheldebekken tegen storm vloeden vanuit de Noordzee en hoge rivierafvoeren. 

Het plan was het gevolg van de overstrom ingen van 3 januari 1976 en werd in 1977 

goedgekeurd.Om u ite inde lijk  extrem e hoogwatergolven te  kunnen keren m et een 

kans van voorkomen van gem iddeld eens in de 10.000 jaa r z ijn  de volgende maatre

gelen vastgelegd:

1 een verhoging en verzwaring van de waterkeringen m et een to ta le  lengte van 

ongeveer 512 kilom eter;

2 het aanleggen van com partim enteringsd ijken en gecontroleerde overstrom ings

gebieden;

3 de bouw van een storm vloedkering bij Oosterweel.

Inm iddels is 405 kilom ete r aan waterkeringen op Sigm a-hoogte gebracht.Van de 

dertien  geplande gecontroleerde overstrom ingsgebieden z ijn  er reeds tw a a lf gere

aliseerd (to ta le  oppervlakte van 533 hectare) en is de dertiende (Kruibeke - Basel - 

Rupelmonde met een oppervlakte 600 hectare) in u itvoering . De com partim ente

ringsdijken en de storm vloedkering zijn  echter nog n ie t gerealiseerd. De huidige 

overschrijdingskans van het Zeescheldebekken is ongeveer eens in de 70 jaar.

Actualisatie van het Sigmaplan

In ju li 2002 heeft deVlaamse regering besloten to t  een actualisatie van het 

S igmaplan. Belangrijke overwegingen daarbij waren dat het reeds bereikte ve ilig 

heidsniveau n ie t voldoende is, zoals gebleken is u it wateroverlast in het afgelopen 

decennium  en de verw achting dat de hoogwaters in de toekom st verder zu llen s tij

gen ais gevolg van onder meer k lim aatsw ijz ig ingen en zeespiegelstijg ingen (zie ook 

de probleem stelling in hoofdstuk 2). In de Langeterm ijnvisie Schelde-estuarium  is
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aangegeven dat maximale ve iligheid tegen overstrom ingen een belangrijke 

bestaansvoorwaarde voor zowel Vlaanderen ais Nederland is en dat de uitvoering 

van een geactualiseerd Sigmaplan hieraan in belangrijke mate kan b ijdragen.

Ter ondersteuning van de beslu itvorm ing over de actualisatie  van het Sigmaplan 

w ordt, onder verantw oorde lijkhe id  van de Adm in istra tie  W aterwegen en Zeewezen - 

a fdeling  Zeeschelde, een separate strategische m ilieueffect rapportage (m.e.r.-proce- 

dure: opstellen plan-MER) en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 

uitgevoerd.

Vier scenario's

V oorde actualisatie  van het Sigmaplan worden op hoofd lijnen vie r scenario's onder

zocht:

1 Volledige u itvoering  van het oorspronkelijke Sigmaplan 1977 inclusief de bouw 

van een storm vloedkering te r  hoogte van Oosterweel.

2 Uitvoering van het oorspronkelijke Sigmaplan 1977 exclusief de bouw  van een 

storm vloedkering. Alleen de destijds beoogde verhoging en verzwaring van de 

waterkeringen w ord t afgerond (nog ru im  100 km).

3 Uitvoering van het oorspronkelijke Sigmaplan 1977 exclusief de bouw  van een 

storm vloedkering. Het veiligheidsniveau w ord t substantieel verhoogd door extra 

verhoging en versteviging van de waterkeringen.

4 Uitvoering van het oorspronkelijke Sigmaplan 1977 exclusief de bouw  van een 

storm vloedkering. Het veiligheidsniveau w ord t substantieel verhoogd door extra 

ru im te  aan de riv ie rte ru g  te  geven. Deze ru im te  kan bestaan u it extra gecontro

leerde overstrom ingsgebieden, on tpo lderingen o f eventueel het realiseren van 

een verb inding tussen de Ooster- en Westerschelde op Nederlands grondgebied, 

de zogenoemde Overschelde (nader u itgew erk t in paragraaf 3.2.2 Mogelijke 

m aatregelen en projecten in  Nederland). Met name d it vierde scenario biedt 

potenties voor na tuurontw ikke ling.

De m ogelijke m aatregelen en projecten voor actualisatie van het Sigmaplan z ijn  in 

b ijlage 5 nader omschreven en toege lich t.

De vier scenario's voor de actualisatie van het Sigmaplan (maatregelen en projecten 

gerich t op de ve iligheid tegen overstromen in Vlaanderen) worden in een separate 

Vlaamse m .e.r.-procedure u itgew erk t to t  concrete a lternatieven, op effecten beoor

deeld en geëvalueerd. Ook deze z ijn  in b ijlage 5 opgenom en.Vervolgens zal middels 

een separate m aatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) het a lte rna tie f m et de 

gunstigste kosten-batenverhouding worden bepaald. De u ite inde lijke  po litieke 

beslu itvorm ing v ind t conform  het M em orandum  vanVlissingen plaats in het kader 

van de Ontw ikkelingsschets 2010.

De Kennisgeving van de plan-MER voor het geactualiseerde Sigmaplan heeft recent 

in Vlaanderen te r inzage gelegen. Er loopt een afzonderlijke inspraakprocedure voor. 

De voor u liggende Kennisgeving b iedt daarom geen m ogelijkheid om in te  spreken 

o f te  reageren op de Kennisgeving van de plan-MER voor het geactualiseerde 

Sigmaplan.

Omdat zowel het Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010 ais het plan-MER voor 

het geactualiseerde Sigmaplan belangrijke bouwstenen vorm en voor de beslu itvor

m ing in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 ,zal in tensieve in fo rm a tie -u it- 

w isseling en afstem m ing p laa tsv inden .Indien beschikbaarzal in het Strategisch 

MER Ontwikkelingsschets 2010 belangrijke relevante in fo rm atie  u it het plan-MER 

voor het geactualiseerde Sigmaplan worden samengevat en vice versa.

3.2.2 Mogelijke maatregelen en projecten in Nederland

Voor de Westerschelde w ord t m om enteel voldaan aan de Nederlandse w e tte lijke  eis 

van een m aximale overschrijdingskans voor zeeweringen van eens per 4000 jaar. Op 

lange te rm ijn  (m eer dan de rtig  jaar) zu llen de verwachte zeespiegelrijzing en k li

maatverandering to t  een afname van het veiligheidsniveau le iden.O m dat maatre

gelen voor het neutraliseren van de effecten van zeespiegelstijg ing en klim aatver

andering een lange voorbereidingstijd  vergen, w ord t voor deze prob lem atiek een 

uitzondering gemaakt op het u itgangspunt dat alleen problem en op korte en m id 

dellange te rm ijn  aan de orde komen binnen de Ontw ikkelingsschets 2010. De ver

kenning naar een m ogelijke ingreep in het ooste lijk  deel van de Westerschelde, met 

het oog op het voorkomen van extrem e hoogwaterstanden te r plaatse en in de 

Beneden-Zeeschelde (een van de alternatieven in het geactualiseerde Sigmaplan, 

zie de vorige paragraaf),zu llen  daarom onderdeel uitm aken van de O ntw ikkelings

schets 2010. Dit is het project Overschelde. Deze paragraaf gaat h ier nader op in.

Wat is de Overschelde?

De Overschelde is een nog aan te  leggen verb inding tussen de Westerschelde en 

Oosterschelde. Het doei van deze verb inding is p rim a ir een sign ificante  verlaging 

van de hoogwaters in het ooste lijk  deel van de Westerschelde en de aansluitende 

Zeeschelde tijdens storm vloedom standigheden. De m iddels een storm vloedkering 

van de Noordzee afgeschermde Oosterschelde gaat dan d ienst doen ais opvangbek

ken. Met de Overschelde kunnen op de m iddellange en lange te rm ijn  andere m aat

regelen ais gevolg van de steeds hoger wordende hoogwaters (deels) worden voor

komen,zoals verdere verhoging van w ate rke ringen ,de  aanleg van extra gecontro

leerde overstrom ingsgebieden en de aanleg van een storm vloedkering in de 

Beneden-Zeeschelde b ij Oosterweel (zie ook paragraaf 3.2.1 Mogelijke maatregelen  

en projecten in  Vlaanderen).
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Een be langrijk  aandachtspunt is dat de d ijken van de Oosterschelde vanwege de 

aanleg van de storm vloedkering n iet op de ltasterkte behoefden te  worden gebracht. 

Daarnaast is de bediening van de Oosterscheldekering bij w et vastgelegd en is de 

Oosterschelde ook een potentieel opvangbekken voor hoogw ater vanuit de grote 

rivieren [4 ]. U it berekeningen b lijk t dat de Oosterschelde tijdens een extrem e storm  

voldoende w ater kan bergen om in de Westerschelde een verlaging van maximaal 

circa 0,5 m e te rte  bereiken [5 ].Voor het realiseren van een dergelijke verlaging zal 

de Overschelde een hoeveelheid w a te r in de orde van grootte  van 10.000 m3 per 

seconde m oeten afvoeren [6].

Naast d it ve iligheidsdoel b iedt de Overschelde m ogelijkheden voor na tuuron tw ikke

ling en w e llich t de on tw ikke ling  van natuurvriende lijke  economische activ ite iten  ais 

viskweek en recreatie.

Reeds verkende mogelijkheden voor het creëren van een Overschelde

Bestaande verbindingen

Er zijn  m om enteel drie  kanalen in het gebied tussen de Wester- en Oosterschelde: 

het Kanaal door Zuid-Beveland, het Bathse spuikanaal en het Schelde-Rijnkanaal. 

Deze kanalen hebben echter, ook bij gezamenlijke inzet (in  het theoretische geval 

dat z ij via sluizen een t ijd e lijke  verb ind ing met de Oosterschelde zouden kunnen 

vorm en), n iet genoeg capaciteit en zijn  n ie t berekend op de optredende stroom snel

heden. Inzet van deze verb indingen ais Overschelde w o rd t derhalve ais n ie t reëel 

beschouwd.

Nieuwe verbinding

Voor een n ieuwe verb inding zijn  theoretisch bezien meerdere opties denkbaar:

• een open geulverb inding;

• spuien via een busverb ind ing ;

• ongecontroleerd spuien via een n ieuw  kanaal;

• gecontroleerd spuien via een n ieuw  kanaal.

Uit een eerste verkenning [6] [7] is gebleken dat een open geulverb inding zonder 

kanalisatie, spuien via een buisverbinding en ongecontroleerd spuien via een n ieuw  

kanaal geen realistische opties z ijn . Deze opties worden derhalve n ie t nader onder

zocht. Hiermee b lijf t  het gecontroleerd spuien via een n ieuw  kanaal met kering ais 

enige m oge lijk  reële optie  over.

Locatie van de Overschelde

Om te  zorgen voor een m aximale e ffec tiv ite it m oet de Overschelde bezien vanu it de 

Noordzee zo kort m oge lijk  vóór het gebied m et de hoogste hoogwaters liggen (oos

te lijk  deel Westerschelde en Beneden-Zeeschelde). De hals van Zuid-Beveland, de
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re la tie f smalle landstrook tussen het Kanaal door Zuid-Beveland aan de westzijde en 

het Schelde-Rijnkanaal aan de oostzijde is dan een vo o rd e  hand liggend zoekgebied 

vooreen  dergelijke verb inding. Uitgaande van d it zoekgebied zijn  voo rde  plaatsing 

van de verb ind ing tw ee  m ogelijke concrete locaties in beeld, nam e lijk  te r  hoogte 

van Kru iningen aan de westzijde en te r hoogte van Bath aan de oostzijde.Voor een 

weergave van beide locaties w ord t verwezen naar b ijlage 3 Gebiedsspecifieke termen 

op kaart. Het b ij Bath aanwezige spuikanaal voor het lozen van zoet w ater op de 

Westerschelde kan eventueel worden geïntegreerd in de Overschelde.

De Overschelde heeft bij Kruiningen een lengte van 3,8 kilom ete r en b ij Bath een 

lengte van 4,2 kilom eter. De verb inding m ondt bij beide locaties u it in de 

Oosterschelde, in het'Verdronken Land van Zuid-Beveland'.Voor een effic iën te  afvoer 

van w a te r rich ting  Oosterschelde moet de verb inding in d it  geb ied,dat nu bestaat 

u it slikken, veenbanken en schorgebieden, worden doorgetrokken naar het 

M arollegat. Aangezien d it gebied een na tuurfunctie  heeft en onder de Europese 

Vogel- en H ab ita trich tlijn  valt, vereist d it natuurcompensatie.

Inrichting en gebruik van de Overschelde

In b ijlage 13 w ord t op basis van reeds uitgevoerde indicatieve studies ko rt ingegaan 

op een aantal aspecten van de concrete inrich ting  en het gebru ik van de Overschelde. 

H ieru it b lijk t dat er m om enteel nog vele u itvoeringsm ogelijkheden z ijn .

3.2.3 Overschelde: te onderzoeken alternatieven en varianten

Gebruik

Het gebru ik van de Overschelde is p rim a ir gerich t op de ve iligheid tegen overstro

men. Bij extreme storm  w ordt daartoe w a te r doorgelaten van de Westerschelde naar 

de Oosterschelde. De effecten van d it g e b ru ikz ijn  bepalend voor het in de 

Ontw ikkelingsschets 2010 te  nemen besluit ten  aanzien van het nut en de noodzaak 

van de Overschelde en zullen derhalve in het Strategisch MER worden onderzocht. 

Ander gebru ik (in norm ale omstandigheden) w o rd t n iet in het Strategisch MER 

onderzocht. Dit is onderwerp van eventuele latere studie ais het nut en de noodzaak 

van de Overschelde voor de ve iligheid tegen overstromen is aangetoond en vastge

steld.

Locaties

Voor de Overschelde zijn  tw ee  concrete locaties in beeld, nam elijk  te r hoogte van 

Kruiningen aan de w estzijde en te r hoogte van Bath aan de oostzijde van de hals 

van Zuid-Beveland.



Inrichting

Zoals beschreven in b ijlage 13 zijn  voor de Inrich ting  van de Overschelde nog vele 

u itvoeringsvariaties m oge lijk  met betrekking to t onder meer de dimensies, locatie 

en u itvoering van de doorlaatconstructie, de dimensies en u itvoering  van het kanaal 

(bodem m ateriaa l,d ijken, kruisende Infrastructuur) en de benodigde natuurcompen

satie en eventuele na tuuron tw ikke ling. Zoals gezegd zal In het kader van de 

Ontw ikkelingsschets 2010 een besluit worden genomen over het nut en de nood

zaak van de Overschelde en nog n ie t over de daadwerkelijke Inrich ting . In het kader 

van het Strategisch MER zullen  derhalve geen inrich tingsa lte rnatieven en -varianten 

worden on tw ikke ld , maar zal één realistische basisinrichting (dus onder andere met 

natuurcompensatie) worden beschreven waarmee In leder geval w ord t voldaan aan 

de hoofd functie  van de Overschelde: het weg laten stromen van voldoende water 

van de Westerschelde naar de Oosterschelde bij extrem e storm .

Alternatieven

Bovenstaande le id t to t  tw ee  concreet te  onderzoeken a lternatieven: een Overschelde 

b ij K ruiningen en een Overschelde bij Bath.

3.3 Toegankelijkheid

3.3.1 Mogelijke maatregelen en projecten

In paragraaf 2.3 Is de problem atiek van de toegankelijkheid van de Antwerpse 

haven beschreven. De haven heeft een centrale rol In het economisch functioneren 

van de regio en van het met de haven verbonden achterland. De haven Is een crucia

le schakel tussen achterland en de aan- en afvoer van goederen over zee. Een 

be langrijk  deel van het zeevervoer v ind t per container plaats en men verw acht een 

schaalvergroting van met name containerschepen.Om het gewenste economische 

verkeer van en naar de regio en het achterland te  garanderen w ord t een verdere 

verru im ing van de vaarweg naar Antwerpen overwogen. De eventuele verru im ing 

zal dan tussen het Nederlandse Vlissingen en het Vlaamse Deurganckdok plaats 

m oeten vinden. Een andere m oge lijkheid Is de a fw ikke ling  van een deel van de goe

derenstroom  via voorhavens.Vlissingen en Zeebrugge kunnen bijvoorbeeld voor de 

grootste containerschepen gaan functioneren ais zeewaartse te rm ina l voo rde  haven 

van Antw erpen. De vervoersstromen zullen In beeld worden gebracht In d e  MKBA (In 

het onderdeel Toegankelijkheid). Op basis hiervan zal b lijken o f de on tw ikke ling  van 

voorhavens een realistisch a lte rna tie f kan vormen voor verru im ing van de vaarweg 

naar Antwerpen.

Navolgend w ord t de eventuele verru im ing van de vaarweg tussen het Nederlandse 

Vlissingen en het Vlaamse Deurganckdok nader u itgew erkt. Bij deze verru im ing zu l

len drie sterk samenhangende dee lactiv ite iten  aan de orde z ijn :

• verdieping van de vaargeul;

• verbreding van de vaargeul;

• berging van de aanleg- en onderhoudsspecle.

Verdieping van de vaargeul
Uitgangssituatie

Na de laatste verdieping die het afgelopen decennium  Is uitgevoerd (het zogenoem

de 48 /43 /38 -voe t verdleplngsprogramm a conform  het verdrag van 17 januari 1995), 

Is de d iepte  van de vaargeul In de huid ige situa tie  m in im aal 13,3 m eter to t  aan de 

drempel van Zandvliet In Vlaanderen u itgaande van GLLWS (gem iddeld laag laag- 

w ater spring, het referentieniveau van zeekaarten). In de Schelde Is de waterstand 

bij circa 6%  van de laagwaters gedurende een kort tijdsbestek beperkt lager dan de 

GLLWS. Bij een m in im ale  d iepte  van GLLWS 13,3 m eter en u itgaande van een zoge

noemde klelspellng van 12,5% Is een g e tijonafhankelijke vaart van schepen m et een 

diepgang van 11,85 m eter m ogelijk . Liguur 3-1 licht toe hoede  m in im ale  diepte van 

de vaargeul en de klelspellng worden bepaald. In Vlaanderen zullen In het kader van 

de realisatie van het Deurganckdok per Decreet de drempels van Zandvlie t en 

Lrederik eveneens verd iept worden to t  respectievelijk 13,3 en 13,0 m eter en zal to t 

500 m eter stroom opwaarts van het Deurganckdok de vaargeul verd iept worden to t

13,0 meter.

m in im a le  d ie p te  
v a a rg e u l

k ie ls p e lin g

schip

waterstand (referentie 
niveau zeekaarten)

diepgang schip

scheepsbewegingen 

minimale ruimte schip - bodem

marge plotselinge aanzanding en 
meetonnauwkeurigheden

maximale
hoogte

waterbodem

figuur 3-1: Toelichting, minimale diepte van de vaargeul en kielspeling 

Verdiepingsopties
De mate waarin de vaargeul verder zou kunnen worden verd iept Is a fhanke lijk  van 

de gewenste diepgang van de schepen.Conform  het M em orandum  van 

Vlissingen [8] Is de maximale verdieping die In het kader van de 

Ontwikkelingsschets 2010 w ord t onderzocht een verdieping zodanig, dat een ge tij- 

onafhankelijke vaart van schepen m et een diepgang van 13,1 m eter m oge lijk  w ordt,
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uitgaande van een kielspeling van 12,5%. Dit betekent een m in im ale  gewaarborgde 

w aterd iepte van GLLWS 14,7 meter. Deze verdieping kan In meerdere stappen van 1 

o f 2 voet o f In één keer worden uitgevoerd.

De Schelde ¡seen estuarium . De vaargeul w ord t gekenm erkt door meanders waar

van de diepte w isselt. Het gevolg Is dat, om  de hierboven weergegeven m in im ale 

w aterd ieptes te  kunnen garanderen, nie t over de hele lengte aanlegbaggerwerk- 

zaamheden nodig z ijn , maar dat de baggerwerkzaam hedenzlch concentreren op de 

ondiepe drempels en op enkele plaatranden langs de vaargeul. In bijlage 3 zijn  de 

vaargeul en de locaties van de drempels weergegeven.

De Schelde ¡seen dynamisch estuarium  dat a ltijd  In beweging Is door erosie en sedi

m enta tie  ais gevolg van ge tij, golven en strom ing. Dat betekent dat ais de vaargeul 

op de gewenste d iepte Is gebracht evenals In de huid ige situa tie  onderhoudsbag- 

gerwerkzaamheden nodig zijn  om de m in im ale  diepte over de hele lengte te  kun

nen b lijven garanderen. In de p rak tijk  zu llen steeds grotere dieptes worden gereali

seerd dan s tr ik t noodzakelijk. Op het m om ent dat de m in im aal te  waarborgen d iep

te  op een drempel In gevaar kom t,za l worden gebaggerd to t weer voldoende over

diepte aanwezig Is. De maximaal toegestane overdiepte conform  het verru lm lngs- 

verdrag van 17 januari 1995 Is 70 centimeter, w aarb ij de gem iddelde overdiepte van 

alle drempels samen noo it meer dan 30 centim eter mag bedragen.

Begeleidende m aatregel: versterking van de oevers

In com binatie  m et het realiseren van de verdieping Is In een aantal zones m ogelijk  

een versterking van degeu lw and  e n /o f oever nodig om dat anders de s ta b ilite it van 

de d ijk  In gevaar kan kom en.O m dat dergelijke harde verdedigingswerken vanuit 

scheepvaart en na tuurlijkhe id  ais ongewenst worden beschouwd, Is het u itgangs

punt dat ze alleen worden aangebracht op plaatsen waar de s ta b ilite it van de 

waterkering d irect In gevaar kan kom en.O m dat op al deze locaties In het verleden 

reeds geulwandverdedlg lngen zijn  aangebracht,gaat het alleen om de versterking 

van bestaande geu lwandverdedlg lngen en n ie t om  het aanbrengen van nieuwe ver

dedigingen [9 ]. Een eerste Inschatting Is dat maximaal 18 kilom ete r oeverstrook 

moet worden versterkt. De daadwerkelijke omvang van de m aatregelen Is sterk 

a fhanke lijk  van de nog nader te  onderzoeken m orfologische en hydraulische effec

ten van de verru im ing op het estuarium .

Begeleidende m aatregel: verw ijdering scheepswrakken 

Ais begeleidende maatregel bij de verdieping van de vaargeul m oeten m oge lijk  

enkele scheepswrakken verw ijderd  worden. U itgangspunt Is dat alle wrakken In de 

vaargeul ze lf en In een veiligheidszone van 60 m eter aan weerszijden van de vaar

geul geruim d m oeten worden. Dit Is echter ook al het geval tijdens het lopende 

Verdleplngsprogram ma (48 /43 /38-voe t). 50 à 60 van de 240 gekende wrakken In de 

Westerschelde worden reeds In het kader van d it programma verw ijderd.
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Aangenomen kan worden dat de meeste wrakken dus reeds voorafgaand aan de 

verdere verdieping z ijn  geru im d, maar niet a lle  w rakken zijn  bekend bij de w ater- 

wegbeheerder en door de verdieping kunnen nog historische wrakken 'aan de 

oppervlakte komen'. Op basis van de bestaande wrakkenregisters zal worden onder

zocht o f ais gevolg van verdere verdieping nog meer w rakken moeten worden 

geru im d.

Verbreding van de vaargeul

Uitgangssituatie

De breedte van de vaargeul bedraagt In de huid ige s itua tie  500 m eter s troom af

w aarts van Hansweert en 370 m etertussen Hansweert en de Europaterminal. 

S troomopwaarts van de Europaterminal Is de breedte beperkt to t  250 meter.Verder 

z ijn  er In de Westerschelde enkele vernauw ingen: te r plaatse van de drempel van 

Borssele (330 m ete r),de  bocht van Walsoorden (300 meter) en het Nauw van Bath 

(300 m eter).

Verbredingsopties

Gekoppeld aan een eventuele verdere verdieping van de vaargeul zal ook de vaar

geul vanaf de Europaterminal to t  500 m eter stroom opwaarts van het Deurganckdok 

worden verbreed to t  370 meter. De vernauw ingen In de Westerschelde b lijven echter 

ongew ijz igd. U it de nautische studie van de Langeterm ijnvisie (LTV) [1] Is gebleken 

dat In deze vernauw ingen geen kruisingen van zeer grote schepen kunnen plaats

vinden en dat aan zulke schepen vaarplannen vanaf de wa l opgelegd zullen moeten 

worden om kruisingen aldaar te  verm ijden. Eveneens In het verlengde van de LTV 

w o rd t er we l van uitgegaan dat kruisingen van zeerg ro te  schepen m oge lijk  z ijn  In 

de panden m et een breedte van 370 m eter en meer, m its  gebru ik w ord t gemaakt 

van de meest moderne elektronische navlgatle-apparatuur.

Een en ander w o rd t, door een capaciteitsonderzoek over de volledige lengte van de 

vaargeul, In een thans lopende nautische studie nader u itgew erkt. Ais h ie ru it zou 

b lijken dat m et gebruikm aking van de m odernste elektronische navlgatle-appara

tu u r  een vaargeulbreedte van 370 m eter toch te  klein ¡som  kruisingen van zeer 

grote schepen ve ilig  te  laten verlopen en de w ach ttijden  daardoor te  hoog zouden 

oplopen, kan gedacht worden aan een verbreding van de panden m et een breedte 

van 370 m eter to t  410 meter. H ierdoor zu llen de aanlegbaggervolum es aanzienlijk 

toenem en.

Berging van de aanleg- en de onderhoudsspecie

Baggervolumes aanlegspecie

In Tabel 3-1 Is een Indicatie gegeven van de baggervolumes ais gevolg van de 

m oge lijk  te  realiseren verdieping en verbreding.Voor de verdieping z ijn  vie r opties



beschouwd in stappen van 30 centim eter (grofweg dus per voet). De volum ina die 

v rij komen ais gevolg van de autonom e verd ieping ten behoeve van het 

Deurganckdok (drempels van Zandvliet en Frederlk) z ijn  In de hier gepresenteerde 

cijfers niet m eegenomen. De volum ina die vrijkom en bij een verbreding van de vaar

geul b ij Deurganckdok van 250 to t  370 m eter z ijn  wel m eegenomen. Er hoeft n ie t op 

zee gebaggerd te  worden. Er Is gerekend exclusief en Inclusief een overdiepte van 

70 centimeter, tabel 3.1 geeft voo rde  vie r bovengenoemde verru lm lngsoptles de 

bandbreedte aan.Tevens w ord t het meest w aarschijn lijke e ffec tie f te  baggeren vo lu

me aangegeven.Op basis van ervaringen m et de vroegere verdleplngsprogramma's 

(m et name het 4 8 /43 /38  voet programm a) Is nam e lijk  gebleken dat In de praktijk  

circa 80% van de volumes, geraamd uitgaande van een m aximale overdiepte, daad

w erke lijk  gebaggerd werden. Dit kom t om dat b ij de u itvoering van een verdieping 

drem pel voor drem pel w ord t gebaggerd to t tegen de overdiepte aan zonder deze te 

overschrijden. Hiervan u itgaande Is het e ffec tie f te  baggeren volume voor het reali

seren van een ge tljonafhanke lljke  vaart van schepen met een diepgang van

13,1 m eter circa 14 m iljoen m3.

Bij de laatste verru im ing (het 4 8 /43 /38  voet programm a) Is zo'n 8 m iljoen m3 aan- 

legbaggerspecle van de drempels gehaald.

Tabel 3 -1 : B agge rvo lum es b i j  v e rru im in g  van de vaargeu l 

(in  m iljoenen m 3 in  situ exclusief onderhoudsbaggerwerk)

Diepgang Exclusief Inclusief Effectief

(klelspellng 12,5%) overdiepte overdiepte te  baggeren

12,2 m eter 4 7 circa 6

12,5 m eter 5,4 9,5 circa 8

12,8 m eter 7,8 13,3 circa 11

13,1 m eter 10,4 16,9 circa 14

Bergingsopties aanleg- en onderhoudsspecie

Zoals hiervoor beschreven kom t bij de verdieping en de eventuele verbreding van de 

vaargeul eenmalig (o f In enkele stappen) een volum e baggerspecie vr ij. Daarnaast 

kom t baggerspecie vrij bij het periodiek onderhouden van de diepte en de breedte 

van de vaargeul.

Voor de berging van de baggerspecie worden grofweg drie opties onderscheiden:

• Bulten het Schelde-estuarium :

In zee,op het land, hergebru ik (aanlegbaggerspede).

• De klassieke stortp laatsen In het estuarium  

(aanleg- en onderhoudsbaggerspecle).

• Nieuwe stortp laatsen In het estuarium  (aanleg- en onderhoudsbaggerspecle). 

Een m ogelijkheid Is s to rt op de zeewaarts gelegen u ite inden van geërodeerde 

platen m et mede ais doei om  deze platen te  herstellen en te  behouden.

In de p raktijk  zal sprake z ijn  van een com binatie  van deze opties. De opties voor ber

ging van aanlegbaggerspede en van onderhoudsbaggerspecle kunnen n ie t Ios van 

elkaar gezien worden.

De optie  om aanlegbaggerspede u it het Schelde-estuarium  te  verw ijderen komt 

voort u it de bevindingen ten  tijd e  van het opstellen van de Langeterm ijnvisie 

Schelde-estuarium . In de morfologische deelstudie van de LTV en In het rapport 

M onitoring  van de effecten van de la a ts t uitgevoerde verruim ing, het MOVE-rapport 

[10 ], w o rd t gesteld dat er aanw ijz ingen zijn  dat de hoeveelheid geborgen specie op 

bepaalde plaatsen binnen het estuarium  een kritische grens genaderd Is waarboven 

het bestaande meergeulensysteem In het gedrang zou kunnen komen. 

P raktijkervaring bevestigt dat de bestaande stortp laatsen van baggerspecie In de 

Westerschelde Inderdaad hun m aximale capaciteit benaderen.Voor het storten van 

grotere hoeveelheden baggerspecie In het estuarium  ze lf zu llen dan ook a lte rna tie 

ve startlocaties onderzocht m oeten worden.

Samenstelling en k w a lite it aanleg- en onderhoudsspecie 

In de Westerschelde Is v rijw e l u its lu itend zandige specie aanwezig. Deze specie is 

niet verontre inigd (vergelijkbaar m et het zand van de nabijgelegen stranden) en 

kan in principe v rij in het estuarium  verspreid w orden. In de Beneden-Zeeschelde 

bevat de specie meer slib dan in de Westerschelde. De verw erkings- en bergingsm o- 

gelijkheden van de specie in relatie to t de kw a lite it w ord t nog nader onderzocht ten 

behoeve van onder meer het Strategisch MER.

3.3.2 Te onderzoeken alternatieven

Om het gewenste zeegaande vervoer (m et name het conta inertransport) van en 

naarde regio en het achterland te  garanderen is m oge lijk  een verdere verru im ing 

van de vaarweg naar Antwerpen gewenst. Zoals beschreven in de voorgaande para

graaf is de m aximale verdieping die in het kader van de Ontw ikkelingsschets 2010 

w ord t beschouwd een verdieping zodanig dat een getijonafhanke lijke  vaart van 

schepen met een diepgang van 13,1 m eter m oge lijk  is, u itgaande van een kielspe

ling van 12,5%. Deze verdieping kan in meerdere stappen van 1 o f 2 voet o f in één 

keerplaatsvinden.

Een andere optie  is de a fw ikke ling  van een deel van de goederenstroom via voorha- 

vens.Vlissingen en Zeebrugge kunnen bijvoorbeeld voor de grootste containersche

pen gaan functioneren ais zeewaartse te rm ina l voor de haven van Antwerpen.

In het verlengde hiervan worden, naast de referentiesituatie , in het Strategisch MER 

maximaal vier toegankelijkheidsalternatieven onderzocht:

• Getijonafhankelijke vaart van schepen m et een diepgang van 12,5 meter, u it

gaande van een kielspeling van 12,5% (een verdieping van circa 0,7 meter).
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Dit betekent een m in im ale  gewaarborgde w aterd iepte van GLLWS 14,1 meter.

• Getijonafhankelijke vaart van schepen m et een diepgang van 13,1 meter, u it

gaande van een kielspeling van 12,5% (een verdieping van circa 1,4 m eter). Dit 

betekent een m in im ale  gewaarborgde w aterd iepte van GLLWS 14,7 meter.

• Voorhavenontw ikkeling (eventueel gecombineerd m et verru im ing).

De (m orfologische) effecten van de verru im ing van de vaargeul zijn  sterk gerela

teerd aan de w ijze  van berging van de baggerspecie. Berging van de aanlegspecie 

kan h ierb ij n iet losgezien worden van berging van de onderhoudsspecie.Derhalve 

worden alleen combinaties onderzocht van verru im ing, berging van aanlegspecie en 

berging van onderhoudsspecie. In het Strategisch MER worden stapsgewijs meerde

re geoptim aliseerde bergingsstrategieën (varianten) voor onderhoudsspecie o n tw ik 

keld.Voor aanleg baggerspecie w ord t in e lk geval onderzocht:

• storten buiten het estuarium ;

• storten in het estuarium ;

• s to rt op de zeewaarts gelegen u ite inden van geërodeerde p laten, mede met het 

doei om  deze platen te  herstellen en te  behouden.

Voor een nadere toe lich ting  op de w erkw ijze  en de m ethode w o rd t verwezen naar 

hoofdstuk 5 van deze Kennisgeving.

In com binatie  m et de verdieping zullen indien nodig de oevers worden versterkt, 

zu llen eventuele scheepswrakken worden verw ijderd  en zal de vaargeul vanaf de 

Europaterm inal to t 500 m eter stroom opwaarts van het Deurganckdok worden ver

breed van 250 to t  370 meter.Vooralsnog w o rd t er vanuit gegaan dat geen verbre

ding van de vaargeul in de Westerschelde van 370 to t  410 m eter nodig is. Een nau ti

sche studie zal hierover d e fin itie f u its lu itse l m oeten geven. De effecten van een ver

breding van de vaargeul in de Westerschelde zullen dan ook niet worden onderzocht.

De vervoersstromen zullen in beeld worden gebracht in de MKBA (het gedeelte over 

toeganke lijkhe id).O p basis hiervan zullen in het Strategisch MER globaal de m ilieu 

gevolgen van de veranderde transportroutes in beeld worden gebracht (d it be tre ft 

voo rnam elijkde  emissie van luchtverontre in igende stoffen en gelu idshinder,zie 

hoofdstukken 4 en 5).
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3.4 Natuurlijkheid

3.4.1 Mogelijke maatregelen 

Natuurontwikkelingsplan

In de Ontw ikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium  zullen ook m aatregelen en pro

jecten worden opgenomen die een concrete eerste b ijdrage kunnen leveren aan het 

bereiken van het streefbeeld voor na tuurlijkhe id  u it de LTV 2030.

Het Natuurontw ikke lingsp lan (NOP) zal daarvoor de natuurbouw stenen aanleveren 

d ie in de Ontw ikkelingsschets 2010 worden afgewogen tegen en geïntegreerd met 

de andere functies en belangen in het Schelde-estuarium .

Ter voorbereiding van dat NOP is in opdracht van ProSes ais eerste stap een voorstu

die uitgevoerd onder de tite l Het n a tuu rta len t verzilveren [2 ]. Deze voorstudie ver

schaft de nodige kennis van de voor het thema na tuurlijkhe id  relevante studies die 

beschikbaarzijn.Tevens reikt het een checklist aan van de relevante gegevens die 

voo rd e  opstelling van het NOP nodig z ijn .

Op basis daarvan en in overleg met een begeleidingsgroep bestaande u it vertegen

woordigers van belangengroeperingen en overheden in Vlaanderen en in België is 

een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak heeft begin 2003 geleid to t  een 

opdracht aan het R ijks instituu t voor Kust en Zee (RIKZ), de Universitaire Instelling 

Antw erpen (UIA) en het In s tituu t voor Natuurbehoud (IN) om te  verkennen welke 

concrete m aatregelen genomen kunnen en moeten worden.

In ju n i 2003 is het onderzoeksrapport Voorstel voor natuurontw ikkeiingsm aatregeien  

ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 van h e t Schelde-estuarium  

u itgebracht [3 ]. In b ijlage 6 worden de stappen die zijn  doorlopen in het onder

zoeksrapport kort verwoord, inclusief een weergave van de resultaten per stap.

Uitgangspunten

Het u itgangspunt dat de onderzoekers hebben gehanteerd is dat op tim a lisa tie  van 

na tuurlijke  fysische, chemische en ecologische processen zal leiden to t herstel van 

habitats en populaties. Op die m anier w ord t ook geen w illekeurige  voorkeur gege

ven aan arealen m et specifieke hab itattypen  o f d ichtheden van bepaalde soorten.

De belangrijkste fac to r voor de op tim a lisa tie  van zowat alle processen is 'ruim te '. 

Voldoende ru im te lijke  u itb re id ing  van het estuarium  zou via procesherstel haast alle 

belangrijke hab ita ttypen  kunnen opleveren. Maar d it is onm oge lijk  om w ille  van 

maatschappelijke randvoorwaarden. Daarom z ijn  ook doelen en m aatregelen gefor

muleerd voor specifieke habitats.

Doelen

Voor de fysische processen is het be langrijk  om  de p laatselijk te  grote stroom snelhe

den te  verm inderen en om piekdebieten in de bovenafvoerte  bufferen. Wat de che-



mische processen be tre ft, m oet vooral dezuursto fhu ishoud ing verbeteren en is een 

na tuurlijke  verhouding van stikstof, fosfor en silic ium  be langrijk  om ongewenste 

a lgenbloei te  verm ijden. In het w ater zwevende en op de bodem levende p lantaar

dige en d ierlijke  organismen ( fy to - en zoöp lank ton ,fy to - en zoöbenthos) zijn  essen

tiee l voor een functionee l voedselweb om dat de hogere schakels in de voedselketen 

e rva n  afhangen. Om goede leefomstandigheden voor deze organismen te  creëren 

m oet iets gedaan worden aan de lichtbeperking, m oeten er plaatsen m et lagere 

stroom snelheden komen en moet de voedselselectie voor zoöplankton en -benthos 

verbeteren.

Wat de hab itattypen betre ft, is speciale aandacht nodig voor jong  schor, laagdyna

mische in te rge tijden- en ondiep watergebieden.

Welke maatregelen?

Procesgerichte herstelm aatregelen zijn  de ru im te lijke  u itb re id ing  van het estuarium  

door dijken landwaarts te  verplaatsen en buitend ijkse opgehoogde gebieden a f te 

graven, het inrichten van gecontroleerde overstrom ingsgebieden onder gereduceerd 

g e tij en het inrichten van b innendijkse gebieden ais wetlands. Habitatgerichte 

m aatregelen zijn  de aanleg van kribben (soo rt'go lfb reke r'om  luw ten te  creëren), 

het afgraven van oud schor, het verdiepen o f verondiepen van geulen en het p laat

sen van suatiesluizen die ook w aterbeweging van de riv ie r naar de valle i toe la ten.

Waar?

Deze m aatregelen kunnen op verschillende plaatsen en in verschillende combinaties 

worden uitgevoerd. Daartoe werd het estuarium  onderverdeeld in ecologisch rele

vante deelzones. Voor elke deelzone werd bepaald w e lk  knelpunt er het meest 

beperkend is en welke maatregel daar het beste aan kan verhelpen. H ieru it komen 

de priorita ire  doelstellingen en m aatregelen per deelzone naar voren.

Twee pakketten van natuurontwikkeiingsmaatregeien

Door de onderzoekers z ijn  tw ee  optim ale  combinaties van m aatregelen samenge

steld, hab itatgerich t én procesgericht. Habitatgerichte m aatregelen (aanleg van 

kribben, schorverjonging, verdiepen o f verondiepen van geulen, plaatsen suatieslui

zen e.d.) komen in beide pakketten voor.

Voor procesgerichte m aatregelen (ru im te  geven aan de riv ie r en in rich ting  w e t

lands) verschillen beide pakketten in de keuze van het type  m aatregelen en in de 

locatiekeuze. Pakket A bevat een klein aantal grootschalige m aatregelen voor 

na tuu ron tw ikke ling ,d ie  meer ru im te  geven aan het estuarium  (o .a .door u itpo lde- 

ren). Pakket B bevat een groot aantal kleinschaliger maatregelen, w aaronder ook 

veel binnendijkse.

Getracht is om  de resultaten van de voorgestelde m aatregelen aan te  laten sluiten 

b ij de doelstellingen van de Vogel- en H ab ita trich tlijn  en van de Kaderrichtlijn  Water.

De door de onderzoekers voorgestelde m aatregelen bieden aanknopingspunten voor 

koppeling m et de veiligheid (Zeeschelde), de w a te rkw a lite it, de v isserij/k inderkam er 

(Westerschelde) en a lle rle i vormen van recreatie.

Alhoewel de m aatregelen en projecten binnen de pakketten onderling  samenhan

gen en naarde  verw achting van de onderzoekers alleen in hun to ta lite it  resulteren 

in realisatie van het streefbeeld na tuurlijkhe id  voor 2030 u it de LTV, w il d it n ie t zeg

gen dat in het kader van de Ontw ikkelingsschets 2010 u its lu itend een keuze 

gemaakt kan worden tussen deze beide pakketten. Mede op basis van de bevindin

gen in het Strategisch MER, de MKBA, de passende beoordeling in het kader van de 

Europese Vogel- en H ab ita trich tlijn  en het onderzoek naar de bestuurlijke haalbaar

heid kan bijvoorbeeld ook worden gekozen vooreen deel van een pakket o f een 

com binatie  van beide pakketten.

3.4.2 Te onderzoeken voorbeelden van maatregelen

Het hiervoor besproken Studierapport bevat veel m aatregelen.Om  een besluit te 

kunnen nemen over het nut en de noodzaak van de m aatregelen in het kader van de 

Ontwikkelingsschets 2010 is het n ie t nodig en ook n iet haalbaar om al deze maatre

gelen in het Strategisch MER te  onderzoeken. Er is gekozen vooreen aanpak waarbij 

enkele m aatregelen z ijn  geselecteerd die voor het effectenonderzoek ais voorbeel

den kunnen dienen. De ligg ing van deze voorbeeldmaatregelen is weergegeven op 

de kaart in b ijlage 3. Bij de selectie is er voor gezorgd dat:

• de verschillende soorten van m aatregelen (hab ita tge rich t én procesgericht) zijn 

vertegenw oordigd;

• m et de geselecteerde voorbeelden van m aatregelen een representatie f beeld van 

het hele estuarium  ontstaat;

• de geselecteerde voorbeelden van m aatregelen naar verw achting een substan

t iee l e ffect hebben op de natuur en het functioneren van het estuarium ;

• de geselecteerde voorbeelden van m aatregelen model kunnen staan voor andere

soortgelijke, n ie t geselecteerde m aatregelen u it het Studierapport;

• de geselecteerde voorbeelden van m aatregelen herkenbaar zijn  en een rol kun

nen spelen in de comm unicatie.

Habitatgerichte maatregelen, verspreid over het hele plangebied

Ais voorbeelden z ijn  geselecteerd:

• aanleggen kribben bij Hellegatpolder;

• plaatsen suatiesluizen (doorlaatm iddelen) bij Braakman, Hellegatpolder, Paal;

• schorverjonging door afgraven hoogste delen van Saeftinge en verdiepen hoofd

geulen;
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• in de Zeeschelde p laatselijk afgraven van bagger- en vu ils to rten  en om zetting 

van maisakkers in natuurgebied (stort van Ballooi, Groot Schoor van Hamme).

Procesgerichte voorbeeldmaatregelen in de Westerschelde

Grootschalig uitpoideren van de huid ige Braakman (circa 2000 hectare)

De Braakman ¡seen grootschalig, re la tie f recent ingepolderd en re la tie f extensief 

bebouwd gebied. Elders z ijn  nog nauwelijks grote gebieden zonder veel bebouwing 

aanwezig. Bovendien is het gunstig  gelegen in de zoute zone. Door gunstige hoogte- 

ligg ing en grote kreken is een grote variatie  aan habitats m oge lijk  en kunnen estu

ariene processen goed to t  hun recht komen. U itpoldering van de kleinere Paulina- 

en Thomaespolder is ook nodig om een goede verb inding tussen de uitgepolderde 

Braakman en de Westerschelde te  verkrijgen, tenzij de Mosselbank h iervoor kan 

worden gebru ikt.

Meerdere kleine u itpolderingen (m inder dan 250 hectare elk) gecombineerd

• Thom aespolder/Paulinapolder-noord. Dit le id t to t  jong  schor aansluitend aan het 

bestaande schor (circa 250 hectare).

• Hellegatpolder. Dit le id t to t  n ieuw  jong  m arien schor aansluitend aan het reeds 

aanwezige schor (circa 90 hectare).

• U itpoideren Ser-Arendspolder. Dit le id t to t  n ieuw  laagdynamisch zandig slik 

(circa 60 hectare).

• Gedeelte van de M olenpolder en omgeving. Dit le id t to t  schaalvergroting van het 

reeds aanwezige slik/schorgebied, n ieuw  jong  m arien/brak schor en n ieuw  slik. 

Door d ivers ite it in hoogte ligg ing, samen m et het handhaven van noord-zuid d ij

ken is er een brede d ivers ite it in on tw ikke lingen  m ogelijk.

• Z im m erm anpolder ten behoeve van koppeling s lik/schor b ij Waarde en bij Bath 

to t een groot gebied. Dit le id t to t  schaalvergroting van het reeds aanwezige 

slik/schorgebied en de vorm ing van n ieuw  jong  brak schor en n ieuw  slik (circa 

220 hectare). In samenhang daarmee kan overwogen worden om de 

Z im m erm angeul op te  hogen,zodat de stroom snelheid sterk ve rm indert; d it le id t 

to t om vorm ing van hoogdynamisch ondiep gebied in laagdynamisch ondiep 

gebied.

Procesgerichte voorbeeldmaatregelen in het grensgebied

M iddelgrote u itpo ldering van Hedwigepolder (in  Nederland), Prosperpolder (in 

Vlaanderen) en deel Doelpolder (eveneens in  Vlaanderen). In to taa l circa 460 hectare.

Dit gebied bevindt zich stroom afw aarts van de stad Antw erpen. De u itpo ldering  van 

de drie  aan elkaar grenzende polders le id t to t een n ieuwe z ija rm  m et alle estuariene 

processen en patronen d ie erbij horen (schor/slik/ondiep w ater). M iddels deze u it

polderingen kan een verb inding ontstaan tussen de Hedw igepolder via het

Sieperdaschor en Saeftinge. H ierdoor ontstaat een groot, aaneengesloten gebied 

waar de natuur v rij spei heeft.

Combinatie van uitpoideren, gecontroleerd gereduceerd g e tij en wetland

• Hedw igepolder u itpoideren;

• Prosperpolder door sluisbeheer onder gecontroleerd gereduceerd ge tij brengen3);

• in rich ting  van Doelpolder ais wetland, eventueel m et beperkte occasionele 

invloed van Scheldewater om  z ilte  ecotopen te  ontw ikke len.

De volgende gebieden worden in het plan-MER voor het geactualiseerde Sigmaplan 

naar hun veiligheid geëvalueerd. In het Strategisch MER worden de w in -w in  s itu 

aties m et na tuurlijkhe id  verder onderzocht.

Voorbeeldmaatregelen in de Durmevallei

Uitpolderingen, in  combinatie m et a lte rn a tie f (wetland) beheer en d ijkherlocatie vol

gens pakket A

De Durme is de z ijr iv ie r d ie b ij u its tek perspectieven b iedt voor de in rich ting  van één 

grootschalig na tuurontw ikke lingspro ject waarin ru im te  voor het estuarium  en de 

estuariene processen nagestreefd w o rd t. Aan de geul worden geen randvoorw aar

den meer gesteld voor scheepvaart, er kan v rij spei gegeven worden aan processen 

van sedim entatie  en erosie.Schorrandverdediging en het vastleggen van de geul 

z ijn  n ie t langer nodig, in deze z ijta k  van de Schelde kan er dus w erkelijk  naar 

gestreefd worden de getijgestuurde hydrodynam iek ge le ide lijk  te  laten overgaan in 

een dynam iek die gestuurd w ord t door bovenafvoer.

A lte rn a tie f (w etland) beheer, in  combinatie m et enkele u itpolderingen volgens 

pakket B

In d it a lte rna tie f w ord t de aandacht gericht op het optim aliseren en verder verster

ken van reeds bestaande natuurw aarden. Het gaat daarb ij vooral om  waardevolle 

w a te rrijke  b innendijkse b iotopen.

Voorbeeldmaatregelen in de Kalkense Meersen 

(tussen Dendermonde en Gent)

De Kalkense Meersen,gelegen in de bovenloop van de Zeeschelde nabij Gent, vorm t 

een groot aaneengesloten gebied m et mooie overgangen naar hoger gelegen droge 

gronden. Dit gebied zou ais één groot wetland kunnen worden on tw ikke ld . De oude 

arm  kan ais nevengeul aangetakt worden (pakket A) o f ais dode z ija rm  blijven fu n 

geren (pakket B).
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3.5 Nulalternatief en referentiesituatie
Het nu la lte rna tie f vorm t een vast onderdeel van m .e.r.-stud ies.ln  het nu la lte rna tie f 

worden de in d it hoofdstuk beschreven m aatregelen en projecten n ie t u itgevoerd. In 

het Strategisch MER heeft het een dubbele functie :

• het w ord t gebru ikt ais referentiekader voor het beschrijven en beoordelen van de 

effecten van de andere alternatieven;

• voor een deel van de voorgenomen activ ite iten  kan het een reëel te  verkiezen 

a lte rna tie f z ijn .

Het nu la lte rna tie f w ord t opgebouwd u it:

• de huid ige situatie ;

• autonom e on tw ikke lingen  die zich zullen  voordoen bij het bestaande beleid en 

bestaande w e t- en regelgeving;

• de meest waarschijn lijke on tw ikke lingen  die zich zullen voordoen b ij het afzien 

van de voorgenomen activ ite iten .

Het nu la lte rna tie f komt overeen m et de in paragraaf 4.5.2 gedefinieerde referentie

s ituatie .

Daarmee is het in het Strategisch MER te  beschouwen nu la lte rna tie f geheel g e lijk  

aan het nu la lte rna tie f dat w ord t beschouwd in de maatschappelijke kosten-baten

analyse (MKBA) die paralle l aan de m ilieueffectrapportage w ord t uitgevoerd.

Veiligheid

Een autonom e on tw ikke ling  die deel u itm aakt van het nu la lte rna tie f is de handha

v ing van het w e tte lijk  vastgestelde veiligheidsniveau tegen overstrom ingen van 

eens per 4000 jaar in de Westerschelde. Aan deze w e tte lijke  eis w ord t momenteel 

voldaan. Op lange te rm ijn  (m eer dan 30 jaar) zu llen de verwachte zeespiegelrijzing 

en klim aatverandering to t een afname van het veiligheidsniveau in de 

Westerschelde leiden. U itvoering van de Overschelde (zie paragraaf 3.2.2) is een 

m oge lijk  a lte rna tie f om  voor de oostelijke delen van de Westerschelde te  kunnen 

b lijven voldoen aan de w e tte lijke  ve iligheidsnorm . De autonom e on tw ikke ling  w ordt 

gedefinieerd ais verdergaande d ijkverhog ing en -versterking. Er zijn  vele manieren 

denkbaar om  deze d ijkverhoging en -versterking u it te  voeren. Om in het kader van 

de Ontwikkelingsschets 2010 een besluit te  kunnen nemen over het nut en de nood

zaak van de Overschelde is het echter n ie t nodig en voert het te  ver om  deze vele 

m ogelijke manieren van d ijkverhog ing en -versterking u it te  werken en op m ilieu 

gevolgen te  beoordelen. De autonom e d ijkverhoging en -versterking rond de 

Westerschelde na 2030 w ord t in het Strategisch MER derhalve n ie t nader u itge 

w erkt.

Toegankelijkheid

Indien w ord t afgezien van de verru im ing van de vaargeul naarde  haven van 

Antwerpen en m ogelijke nieuwe on tw ikke lingen  b ij de voorhavens Zeebrugge en 

Vlissingen, zal het m arktaandeel van deze drie havens afnem en. De vervoersstromen 

zullen in beeld worden gebracht in het onderdeel Toegankelijkheid van de MKBA. 

Voor de Schelde-regio zu llen in het Strategisch MER globaal de m ilieugevolgen van 

de veranderde transportroutes in beeld worden gebracht (d it be tre ft voornam elijk 

de emissie van luchtverontre in igende stoffen en ge lu id ,z ie  hoofdstukken 4 en 5).

De m ilieugevolgen ais gevolg van eventuele m aatregelen en projecten te r plaatse 

van de havens ze lf ais gevolg van de veranderende vervoersstromen (bijvoorbeeld 

capaciteitsu itbre iding) zu llen n iet worden onderzocht in het Strategisch MER.

3.6 Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)
Het meest m ilieuvriende lijke  a lte rna tie f (MMA) vo rm t een vast onderdeel van 

Nederlandse m.e.r.-studies. Zoals omschreven in paragraaf 1.3 is het doorlopen van 

de m .e.r.-procedure in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 echter gekoppeld 

aan de op 27 ju n i 2001 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese 

Unie vastgestelde rich tlijn  betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 

m ilieu van bepaalde plannen en programma's (nr. 2001/42/EG). Conform deze rich t

lijn  en de (lopende) verta ling  hiervan naar de Nederlandse en Vlaamse situa tie  is in 

d it kader het beschrijven van een MMA niet vereist. In het Strategisch MER zal dus 

niet op actieve w ijze  een separaat MMA worden on tw ikke ld . Wel zu llen de m ilieuef

fecten van de beschreven a lternatieven en varianten in het Strategisch MER worden 

bepaald en vergeleken w aa ru it een o f meer a lternatieven en varianten kunnen w or

den herleid die gunstig  z ijn  voor het m ilieu (de'passieve m ethode').

3.7 Voorkeursalternatief: 
Ontwikkelingsschets 2010

De daadwerkelijke afweging en keuze van m aatregelen en projecten v ind t plaats in 

het kader van de Ontwikkelingsschets 2010. Bij deze afweging w ord t naast de 

m ilieubeoordeling u it het Strategisch MER ook rekening gehouden m et andere 

in form atie , zoals bijvoorbeeld de economische gevolgen en het (po litieke) draagvlak 

voo rde  m aatregelen en projecten. In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 zal 

u ite inde lijk  een optim aal pakket van m aatregelen en projecten worden gekozen. In 

het Strategisch MER zullen a lternatieve m aatregelen en projecten worden onder

zocht, maar geen a lternatieve volledige pakketten  van m aatregelen en projecten. Wel 

zal in het Strategisch MER een kw alita tieve beschrijving worden opgenom en over de 

onderlinge (effect)re laties tussen de m aatregelen en projecten bij de priorita ire  th e 

ma's, gebaseerd op de inschatting van de betrokken experts.

kennisgeving hoofdstuk 3 | 22



4 Beoordelingskader en aanpak effectbeschrijving

Hoofdstuk in vogelvlucht
Het onderzoek richt zich op de effecten van de verschillende alternatieven op het m ilieu. Het b egrip 'm ilieu 'w ord t breed opgevat. De maatregelen en pro
jecten hebben betrekking op; het verbeteren van de veiligheid tegen overstromingen, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid. De dynam iek in het estu
ariene systeem is daarbij essentieel. Herstel daarvan is tenslotte een voorwaarde voor het u ite indelijk  te  kiezen pakket van maatregelen en projecten in de 
Ontwikkelingsschets 2010. Het spreekt vanzelf dat de effecten daarop eveneens onderwerp van onderzoek zijn. Maar ook andere milieu-aspecten komen 
aan de orde. Het Strategisch MER zal bijvoorbeeld ook uitw ijzen o f bepaalde maatregelen en projecten leiden to t een grotere geluidshinder, luchtverontrei
niging o f aantasting van het landschap. De gevolgen voor de landbouw zullen speciale aandacht krijgen

4.1 Inleiding

4.1.1 Algemeen

In het Strategisch MER zullen de te  verwachten m ilieueffecten van de a lternatieven 

en varianten worden beschreven, beoordeeld en vergeleken. De alternatieven en 

varianten zijn  In hoofdstuk 3 per thema beschreven. Het z ijn  a lternatieve maatrege

len en projecten waarmee de In hoofdstuk 2 genoemde problem en ten aanzien van 

de ve iligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en na tuurlijkhe id  kunnen worden 

opgelost.

De basisvraag Is welke e ffecten In het Strategisch MER onderzocht zu llen worden. 

Het Strategisch MER m oet die m llleu -ln fo rm a tle  leveren die nodig Is om  de a lte rna

tieven en varianten op evenw ichtige w ijze  te  kunnen beoordelen en vergelijken. In 

principe zijn  er erg veel verschillende effecten die onderzocht zouden kunnen w or

den. Het Is echter n ie t m oge lijk  en het Is ook n ie t zinvol om  alles w a t denkbaar Is te  

bestuderen. Daarom z ijn  er keuzes gemaakt. In d it hoofdstuk staat hoe dat Is 

gedaan.

In paragraaf 4.2 staat het zogenoemde beoordelingskader. Uit de probleem - en 

doelstelling (hoofdstuk 2) en de relevante delen van het Vlaamse en Nederlandse 

beleid zijn  de m ilieucrite ria  afgeleid die b ij de beoordeling een rol gaan spelen.

In paragraaf 4.3 w ord t aangegeven welke effectonderzoeken nodig zijn  om het 

beoordelingskader te  kunnen vullen met de ju is te  in fo rm atie . In hoofdstuk 5 zijn 

deze effectonderzoeken u itgew erk t. Paragraaf 4.3 leg t dus het verband tussen het 

beoordelingskader en de te  onderzoeken effecten.

In paragraaf 4.4 w ord t op een andere m anier naar het voorgenomen onderzoek 

gekeken. Met de ingrepen ais u itgangspunt w ord t bezien welke effecten verw acht

kunnen worden. Ook deze analyse helpt b ij het bepalen van w e lk  onderzoek gedaan 

m oet worden.

Naast de vraag welke effecten worden onderzocht z ijn  meer vragen relevant, zoals 

'M e t welke referentie worden de effecten vergeleken?','Welke gebieden worden 

o nderzoch t? 'en '0p  welke te rm ijnen  hebben de studies betrekking?'. Deze vragen 

worden in paragraaf 4.4 beantwoord.

4.1.2 Effecten op landbouw, visserij en recreatie

Op het gebied van landbouw, visserij en recreatie worden geen aparte maatregelen 

voorgesteld. Wel worden de m aatregelen op land (voor ve iligheid en natuurlijkhe id) 

ge toetst op hun effecten voo rde  landbouw  en recreatie. Waar m oge lijk  worden kop

pelingen aangegeven. Deze zijn  te  vinden in de hoofdstukken 4 en 5, b ij de beoorde

lingscriteria  en de effectbeschrijv ing en m ethodiek. H ieronder w ord t aangegeven 

w aar voor landbouw, visserij en recreatie de relevante passages staan.

In hoofdstuk 4 (Beoordelingscriteria) w o rd t onder'W oon-&  lee fm ilieu 'de  belevings

waarde voor bewoners en gebruikers genoemd. O nder'Gebruikswaarde'en 'K w alite it 

landschappen 'w ord t de kw a lite it van de ru im te lijke  structuu r genoemd ais c rite r i

um. Daarmee w ordt getoetst o f a lternatieven beperkingen opleggen aan het ru im 

tegebru ik.

Bij de teksten over ingreep-effectrelaties, onder Veiligheid (4.4.1) w ord t de aanleg 

van de Overschelde genoemd ais een maatregel die w aarsch ijn lijk  e ffect heeft op 

het w oon- en lee fm ilieu .O nder N atuurlijkheid (4.4.3) w ord t het effect van natuur- 

on tw ikke lingm aatrege len op het areaal landbouwgrond genoemd.

H oo fds tuk5.2.5 (E ffectonderzoeken effectbeschrijv ing,O nderzoeksduster overige 

disciplines) s te lt onder'R u im te lijke  fu nc ties 'da t landbouwgebied beperkt zal w or

den door bepaalde maatregelen.
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In hoofdstuk 5.3.4. (Effectbeschrijving; aanpak per onderzoeksduster,overige disci

plines) w ord t de gebruikswaarde van het gebied ais te  onderzoeken effect 

genoemd. Onder andere w ord t de im pact van de m aatregelen op ru im te lijke  relaties 

en verhoudingen tussen wonen en werken, m et bijzondere aandacht voor econom i

sche sectoren zoals landbouw, visserij en recreatie genoemd.

4.2 Beoordelingskader

4.2.1 Opbouw van het beoordelingskader

Het beoordelingskader vo rm t de ruggengraat van het Strategisch MER. In het beoor

delingskader worden de m ilieu-ind ica toren waaraan a lternatieven en varianten 

worden getoetst op een ordelijke m anier bij elkaar gezet. In de eerste plaats geeft 

het beoordelingskader du idelijkheid  over de resultaten van de onderzoeken en de 

in fo rm atie  die u it het Strategisch MER mag worden verw acht. In de tweede plaats 

maakt het beoordelingskader du id e lijk  welke m ilieu-ind ica toren (criteria) gebru ikt 

zu llen worden b ij het beoordelen van a lternatieven en varianten.

In het beoordelingskader worden tw ee  typen criteria onderscheiden:

• Voorwaardencriteria. Criteria waaraan a lternatieven en varianten zonder meer 

moeten voldoen.Voldoen alternatieven en varianten n iet aan alle voorwaarden

criteria , dan worden deze n ie t verder in beschouwing genom en. Zij kunnen alleen 

verder bestudeerd worden in een aangepaste versie, waarin zij wel aan de voor

waardencriteria voldoen.

• Beoordelingscriteria .Criteria die aangeven hoe goed alternatieven en varianten 

b ijdragen aan het bereiken van de m ilieubele idsdoelen van de overheid. In de 

eerste plaats z ijn  beoordelingscriteria afgeleid u it de problem en waarvoor de 

Ontwikkelingsschets 2010 een oplossing m oet bieden. In de tw eede plaats zijn  

criteria afgeleid u it het meer algemene bestaande beleid en regelgeving, bijvoor

beeld het m ilieubele id van Nederland en Vlaanderen.

In het Strategisch MER worden a lternatieven en varianten getoetst op tw ee  voor

waardencriteria:

• het instandhouden van de fysieke systeemkenmerken;

• de ve iligheidsnorm  tegen overstrom ingen in Nederland.

Uit de probleem - en doelstelling van de Ontw ikkelingsschets 2010 en het algemene 

beleid z ijn  beoordelingscriteria a fgeleid voor onderstaande v ijf  aspecten:

• ve iligheid tegen overstromen;

• natuur;

• w oon- en leefm ilieu ;

• gebruikswaarde gebied;

bovenregionale m ilieukw a lite it.

Onderstaand worden de criteria  kort toege lich t. In bijlage 11 staat het u itgew erkte  

beoordelingskader.

4.2.2 Voorwaardencriteria 

Voorwaarde: Instandhouden fysieke systeemkenmerken

Dit criterium  betekent dat geen van de m ogelijke ingrepen in het estuarium  de m or

fologische structuu r van het estuarium  mag aantasten; ook n ie t op de lange te rm ijn . 

De belangrijkste harde eis die d it criterium  op legt is het instandhouden van het 

(dynamische) meergeulenstelsel in de Westerschelde. Het m orfologisch onderzoek 

concentreert zich op het toetsen van de verru im ingsm aatregelen aan d it criterium . 

Ook natuurm aatregelen zoals een grote u itpo ldering  worden hieraan getoetst.

Voorwaarde: Veiligheidsnorm Nederland

De ve iligheidsnorm  in Nederland w ord t u itgedrukt ais de kans op het optreden van 

een extreme storm vloed. In de Westerschelde is de kans op een overschrijd ing van 

de storm belasting die door de dijken gekeerd kan worden maximaal eens per 4000 

jaar. Dit fungeert ais een voorw aardencriterium . Met andere woorden: de ve ilig 

heidssituatie in de Westerschelde in Nederland mag onder geen beding slechter 

worden dan de norm . Ook in Vlaanderen w ord t een zo g root m ogelijke veiligheid 

nagestreefd, maar een vergelijkbare w e tte lijke  norm  ontbreekt.

4.2.3 Beoordelingscriteria 

Veiligheid tegen overstromen

Het belangrijkste beoordelingsaspect is h ier de veiligheid tegen overstromen in 

Vlaanderen. Hoe kle iner het risico op schade o f slachtoffers ais gevolg van overstro

m ingen, hoe beter het is. De ve iligheid tegen overstromen w ord t onderzocht in de 

p lan-m .e.r.en de MKBA van het geactualiseerde Sigma plan. De u itw erk ing  van d it 

criterium  staat daarom in de Kennisgeving van het geactualiseerde Sigmaplan. Een 

tweede crite rium  is de veiligheid in Nederland, boven de w e tte lijke  norm . Ais a lte r

natieven de veiligheid nog gro te r maken dan de norm  van 1:4000, dan is dat posi

t ie f. Samengevat z ijn  er tw ee  beoordelingscriteria onder ve iligheid tegen overstro

men:

• overstromingsrisico in Vlaanderen;

• verandering van de veiligheid in Nederland boven de w e tte lijke  norm .
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Natuur

Voor w a t be tre ft na tuur is een gezond en dynamisch ecosysteem het doei. In de eer

ste plaats is het be langrijk  dat de ju is te  voorwaarden vooreen  gezond en duurzaam 

functionerend ecosysteem aanwezig z ijn . De mate waarin het gebied 'n a tu u rlijk 'ka n  

functioneren speelt daarb ij een belangrijke rol. Het gaat dan om grootschalige voor

waarden zoals de geo log ie ,de dynam iek van w a te re n  w aterbodem  en om de w a te r

kw a lite it, maar ook om de aanwezigheid van de beste struc tuur van de bodem met 

het bodemleven dat daar bij hoort. In de tw eede plaats w ord t de kw a lite it van de 

natuur u itgedrukt in de d ivers ite it. Naarmate de verscheidenheid van en binnen eco

systemen in het gebied gro ter is en er meer voor het gebied kenmerkende soorten 

planten en dieren voorkom en,v inden w e d e  kw a lite it beter.Samengevat w ord t de 

kw a lite it van de na tuur u itgedrukt in drie  beoordelingscriteria:

• na tuurlijkhe id ;

• d ivers ite it ecosystemen;

• d ivers ite it soorten.

In grote delen van het Schelde-estuarium  is de zogenaamde lo g e i- en H abitat- 

rich tlijn  van de EU van toepassing. Deze schrijft grofweg voor dat ingrepen in het 

gebied die achteruitgang van bepaalde soorten en (deel)ecosystemen veroorzaken 

zoveel m oge lijk  m oeten worden voorkom en. Ais dat n iet meer m oge lijk  is, er geen 

a lternatieven zijn  en het zwaarwegend m aatschappelijk belang van de ingreep is 

aangetoond,zullen de effecten m oeten worden gecompenseerd. In het Strategisch 

MER zal worden getoetst in hoeverre de alternatieven en varianten d it soort gevol

gen hebben. De tw ee  'd ive rs ite itscrite ria 'w orden  zo gespecificeerd dat ze bruikbaar 

zijn  om deze toe ts u it te  voeren to t op een niveau van concreetheid, waarmee een 

form ele  m elding aan de Europese Commissie m oge lijk  w ord t. De fo rm u le ring  van 

een pakket m itig a tie - en compensatiemaatregelen vo rm t geen onderdeel van het 

Strategisch MER. De keuzes van m ogelijke m aatregelen v ind t plaats tijdens de 

samenstelling van de Ontwikkelingsschets 2010.

Woon- en leefmilieu

Onder d it aspect z ijn  alle criteria opgenom en waarmee w o rd t getoetst o f a lte rna tie 

ven en varianten nadelige gevolgen (kunnen) hebben voor de gezondheid en het 

welbevinden van de bewoners en gebruikers van het gebied. Het aspect is weer 

onderverdeeld in vier beoordelingscriteria:

• Externe veiligheid. Dat w il zeggen de mate waarin mensen aan de wal risico's 

lopen b ij scheepvaartongevallen.

• Gezondheidsrisico's. Deze risico's hangen samen met de mate waarin mensen in 

contact komen m et vervuild  water, bodem o f lucht.

• Hinder. H inder kan klachten, onbehagen en in extrem e gevallen gezondheidsrisi

co's veroorzaken, bijvoorbeeld door geluid, visuele h inder o f geur/stof.
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Belevingswaarde voor bewoners en gebruikers.

Gebruikswaarde gebied

Onder d it aspect z ijn  criteria  gebracht die te  maken hebben m et de kw a lite it en de 

bru ikbaarheid van het gebied voo rd e  bewoners en gebruikers. Ook d it aspect is 

onderverdeeld in drie  beoordelingscriteria.

• K w alite it ru im te lijke  structuur. Onder d it c riterium  w ordt getoetst o f alternatieven 

en varianten beperkingen opleggen aan het ru im tegebru iken  de ru im te lijke  

samenhang van de functies die in het gebied be langrijk  z ijn . In het bijzonder 

worden de effecten op de landbouw, de recreatie en de visserij bestudeerd bij d it 

aspect. Met name voor landbouw  kunnen de functieveranderingen van gebieden 

ingrijpende gevolgen hebben. De m ilieugevolgen en de ru im te lijke  gevolgen 

worden in het Strategisch MER bestudeerd. De economische gevolgen komen aan 

de orde in de MKBA.

• Duurzaamheid m o b il ite itM e t  d it c rite rium  w ordt getoetst o f en op welke m anier 

het functioneren van het verkeer op het land w ord t beïnvloed. Bij d it criterium  

gaat het om  de m ob ilite it in het gebied rondom  het estuarium .

• K w alite it landschappen. Met d it c riterium  w ordt getoetst o f de a lternatieven en 

varianten de landschappelijke kw a lite it verbeteren o f verslechteren. Het gaat 

daarb ij om  de landschapskundige waarde, die n ie t noodzakelijk ge lijk  is aan de 

belevingswaarde van de bewoners en gebruikers.

Bovenregionale milieukwaliteit

Met het criterium  bovenregionale m ilieukw a lite it w ord t ge toetst o f er extra (o f m in 

der) u its toot optreedt van schadelijke gassen d ie b ijdragen aan de bovenregionale 

luchtverontre in ig ing , en o f de mate van ge lu idskw a lite it verandert. Dit criterium  kan 

vooral van belang zijn  om te  beoordelen welke gevolgen voor het m ilieu  het eventu

eel n iet verru im en van de vaargeul zou kunnen hebben. Worden de emissies van b ij

voorbeeld C02 en N0x en geluid dan sign ificant gro ter door bijvoorbeeld het vervoer 

van goederen over de weg?

4.3 Relatie beoordelingskader - effect- 
onderzoek

Het effectonderzoek m oet de in fo rm atie  opleveren die het beoordelingskader 

vraagt. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het voorgenomen effectonderzoek. In 

onderstaande tabel is schematisch de relatie tussen beoordelingskader en effecten- 

onderzoek aangegeven. Onder het c luster'overig ' vallen de effectonderzoeken over 

landschap,geluid, lucht, w oon- en lee fm ilieu  en ru im te lijke  ordening.



Tabel 4 -1 : R ela tie  tassen h e t b eo o rde lingskade r en de effectenonderzoeken  

Beoordelingskader Effectenonderzoeken

M orfo log ie  W ater Natuur Overig

Voorw aardencriteria
morfologische struc tuu r X

ve iligheid Nederland X X

Beoordelingscriteria
ve iligheid 0  X

natuur 0  0  X

w oon- en leefm ilieu 0  X

gebruikswaarde gebied X

overige m ilieuaspecten 0  X

X Effectenonderzoekdat de in fo rm atie  levert voor het beoordelingscriterium  

0  Effectenonderzoek dat in fo rm atie  levert voor een ander effectenonderzoek

Tabel 4-1 is een sam envatting. In bijlage 12 staat een complete tabe l, waarin het 

complete beoordelingskader is afgezet tegen alle effectenonderzoeken. Met name 

de c lus te r'ove rig 'is  daar vo lled iger u itgew erkt.

De tabel laat zien dat de onderzoeken gebru ik maken van eikaars resultaten. Waar 

een effectonderzoek in fo rm atie  nodig heeft u it een ander onderzoek staat in de 

tabel een '0'. Het effectenonderzoek waar de in fo rm atie  voor de criteria  u ite inde lijk  

w o rd t bepaald is weergegeven m et een'X'. Een d u ide lijk  voorbeeld is 'na tuur'. Een 

groot deel van de effecten voo rde  natuur w ord t bepaald door de veranderingen in 

de m orfo log ie  (meer o f m inder ondiepwatergebieden) en de w a te rkw a lite it. Het 

effectenonderzoek Natuur ve rtaa lt de resultaten van het onderzoek binnen het clus

te r w a te r door naarde  gevolgen voo rd e  natuur. Op dezelfde m anier worden de p ri

m aire effecten op bijvoorbeeld de w a te rkw a lite it en het geluid doorvertaald naar 

gevolgen voor de criteria on d e r'w o o n - en leefm ilieu'.

4.4 Ingreep-effectrelaties
In de voorgaande paragrafen is via het beoordelingskader de relatie gelegd tussen 

de doei- en probleem ste lling en het effectonderzoek. In deze paragraaf w ord t 

opn ieuw  gekeken w e lk  effectonderzoek nodig is, nu vanu it het perspectief van de 

ingrepen.

In eerste instantie  is geanalyseerd welke effecten denkbaar z ijn  ais gevolg van de 

ingrepen. In deze paragraaf worden de belangrijkste ingreep-effectrelaties aange

duid en besproken. De resultaten van deze analyse zijn  samengevat in b ijlage 7. 

Vanwege het strategische karakter van het Strategisch MER is er een selectie

gemaakt in de thans te  onderzoeken effecten o f w ord t er m inder diepgaand onder

zoek verricht. Ook d it is aangegeven in b ijlage 7.

4.4.1 Veiligheid tegen overstromen 

Actualisatie Sigmaplan

De in fo rm atie  over de ingrepen in de Zeeschelde ten behoeve van de veiligheid 

tegen overstromen w ordt opgenom en in de rapporten en onderzoeken die in het 

kader van de actualisatie van het Sigmaplan gebeuren.

Overschelde

De aanlegwerkzaamheden van de Overschelde hebben du id e lijk  andere effecten dan 

de aanwezigheid van de Overschelde. De aanlegwerkzaamheden zullen naar ver

w achting effecten hebben op de natuurwaarden en het w oon- en leefm ilieu in het 

gebied.

De effecten van de aanwezigheid van de Overschelde zijn  divers. Welke veranderin

gen zullen optreden en o f die pos itie f dan wel negatie f gewaardeerd zullen worden 

hangt a f van de u itvoeringsvariant die u ite inde lijk  w ord t gekozen.

De voornaamste effecten z ijn :

• De ve iligheid tegen overstromen zal toenem en, m et name langs de Beneden- 

Zeeschelde.

• Er w ord t invloed op de w a te rkw a lite it in Wester- en Oosterschelde verwacht, 

a fhanke lijk  van de gebru iksvariant waarvoor gekozen w ordt.

• De s ta b ilite it van de d ijken in de Oosterschelde zal kunnen veranderen.

• De kw a lite it en d ive rs ite it van de habitats en de natuurwaarden in de 

Oosterschelde zullen veranderen.

• De gebruikswaarde van het gebied zal veranderen. De landbouw  in de regio zal 

m inder grond beschikbaar hebben. Daarvoor komen n ieuwe functies in de plaats, 

m oge lijk  ook nieuwe natuurwaarden.

• M oge lijk  vo rm t de Overschelde een barrière in de verb indingen.

• Er zal een e ffect zijn  op de w oonfunctie  van het gebied.

4.4.2 Toegankelijkheid 

Verdiepen en verbreden van de vaargeul of voorhavenontwikkeling

Er w o rd t ofwel een voorhaven in het estuarium  on tw ikke ld , waar goederen kunnen 

overgeslagen worden op kleinere schepen, ofwel een verru im ing van de vaarweg 

gerealiseerd zodat de toeganke lijkhe id  van de haven van Antw erpen verzekerd is 

voor voldoende grote schepen. Het verbeteren van de toegankelijkheid le id t to t een 

toenam e van het transportpo ten tiee l per zeeschip naar Antw erpen. Dat heeft gevol
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gen voo rde  vervoersstromen in de regio. Immers, als de goederen n ie t per zeeschip 

naaren  van A ntw erpen vervoerd worden, dan vinden ze een andere weg. In de 

maatschappelijke kosten-batenanalyse w ord t bestudeerd welke vervoersstromen 

over weg, raii e n /o f w a te r op gang komen ais de verru im ing n ie t zou worden gere

aliseerd. Dit is het geval in het a lte rna tie f waarin een voorhaven w ord t gerealiseerd 

en in het nula lternatie f. Deze a lternatieve vervoersstromen zullen m ilieugevolgen 

hebben in de vorm  van luch tve rvu iling ,ge lu idsh inder en aanvaringskansen.Ookde 

scheepvaart heeft m ilieueffecten. In het Strategisch MER zal d it worden onderzocht.

De verru im ing van de vaargeul heeft ook gevolgen voo rd e  m orfo log ie  en de w a te r

beweging in de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde. De kw a lite it en d ivers ite it 

van de natuur kan daardoor m oge lijk  beïnvloed worden.

Baggeren en storten van baggerspecie

Het baggeren en storten van baggerspecie kan gevolgen hebben voor de s tab ilite it 

van het meergeulenstelsel. M inder vergaand, maar wel van groot belang, zijn  de 

gevolgen voor de arealen geulen, p laten,ond iepw atergebieden, slikken en schorren. 

Veranderingen daarin leiden op te rm ijn  to t  veranderingen in de natuur. M oge lijk  is 

er een e ffect op de overstromingskansen.

Baggeren en storten zorgt ook voor omwoelen van de bodem en troebe ling  van het 

water, m et m oge lijk  gevolgen voor het doorzicht en de w a te rkw a lite it.

4.4.3 Natuurlijkheid

De belangrijkste ingrepen u it het N atuurontw ikkelingsplan zijn  verschillende varian

ten van u itpo lde ringen. Het prim aire e ffect is de toenam e van het areaal natuurge

bied. Omvang, kw a lite it en d ive rs ite it van de natuurwaarden in het estuarium  zullen 

daardoor verbeteren. Dat betekent ook veranderingen in de gebruikswaarde van het 

gebied. Functies veranderen, het areaal landbouwgrond neemt af, recreatiem ogelijk

heden kunnen toenem en en de visserij k r ijg t m oge lijk  n ieuwe kansen.

Met name in het geval van grootschalige u itpo lderingen kunnen ook morfologische 

veranderingen verw acht w orden .L igg ing  en d ie p tee n  omvang van geu len,p la ten, 

ondiepwatergebieden, slikken en schorren kan veranderen. Ais gevolg daarvan ver

anderen m oge lijk  ook de waterstanden. A fhanke lijk  van de omvang en locatie kan 

de u itpo ldering  m oge lijk  een bijdrage leveren aan het ve iligheidsniveau tegen over

strom ingen. Door de zuiverende werking van overstrom ingsgebieden verbetert 

m oge lijk  de w a te rkw a lite it.
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4.5 Aanpak effectbeschrijving

4.5.1 Leeswijzer

Naast de vraag welke effecten worden onderzocht zijn  meer vragen relevant.Om  

effecten te  kunnen beschrijven is een referentie nodig. Parag raaf 4.5.2 beschrijft de 

u itgangspunten die worden gehanteerd bij het u itw erken van deze referentiesitu - 

a tie  (nu la lte rna tie f). In paragraaf 4.5.3 w ord t ingegaan op het ten behoeve van het 

beoordelingskader en de referentiesituatie  in het Strategisch MER te  beschrijven 

beleid e n de te  beschrijven regelgeving. Parag raaf 4.5.4 geeft kort aan hoe de effec

ten  worden onderzocht en beschreven. Paragraaf 4.5.5 geeft een geografische afba

kening op hoo fd lijnen : welke gebieden worden in het Strategisch MER onderzocht? 

Paragraaf 4.5.6 geeft aan op welke term ijnen  e ffecten worden onderzocht. Soms zijn 

m aatregelen denkbaar om effecten te  voorkom en, te  verzachten (m itigeren) o f te  

compenseren. Parag raaf 4.5.7 geeft aan hoe h ier in het Strategisch MER mee om zal 

worden gegaan. Parag raaf 4.5.8 beschrijft to t s lo t hoede  effecten in het Strategisch 

MER zullen worden vergeleken.

4.5.2 Wat is de referentie?

Ais referentie voor de te  beschrijven effecten w ord t de situa tie  gehanteerd die o n t

staat ais de betreffende m aatregelen en projecten n iet worden uitgevoerd. Deze 

referentiesituatie  w ord t opgebouwd u it:

• de huid ige situatie ;

• autonom e on tw ikke lingen  die zich voordoen u itgaande van het geldende beleid 

en bestaande w e t- en regelgeving;

• de meest waarschijn lijke on tw ikke lingen  die zich voordoen ais gevolg van het 

afzien van de voorgenomen activ ite iten.

De referentiesituatie  komt daarmee volled ig overeen met het in paragraaf 3.5 gede

fin ieerde nu la lternatie f. Door bij de referentiesituatie  ook rekening te  houden met 

on tw ikke lingen  d ie zeer w aarsch ijn lijk  voortvloeien u it het afzien van de voorgeno

men a ctiv ite iten , is sprake van een realistische referentiesituatie .Zoals beschreven in 

paragraaf 3.5 worden dergelijke zeer waarschijn lijke on tw ikke lingen  m et name ver

w acht ais gevolg van veranderende vervoersstromen bij verschillende Europese 

havens doordat in de referentiesituatie  w ord t afgezien van verru im ing van de vaar

geul naar Antw erpen. Dit aspect is een be langrijk  onderdeel van de referenties itu 

atie.

4.5.3 De rol van beleid en regelgeving

In het beoordelingskader zoals beschreven in paragraaf 4.2 is aangegeven dat een 

deel van de beoordelingscriteria bedoeld is om  te  toetsen in hoeverre alternatieven 

voldoen aan het geldende beleid en de w e t- en regelgeving. Het gaat daarbij vooral



om beleid en w e t- en regelgeving die kaderstellend kunnen z ijn  voor het on tw ikke

len en beoordelen van a lternatieven en varianten. De referentiesitua tie  w ord t onder 

meer opgebouwd u it de gevolgen van al het vastgesteld beleid en alle w e t- en 

regelgeving, voor zover relevant (zoals beschreven in paragraaf 4.5.2). In het 

Strategisch MER zal het beleid m et het oog op die tw ee  functies worden beschreven. 

Daarbij zal een onderverdeling worden gem aakt in:

• m ondiaal en Europees beleid;

• Nederlands Rijksbeleid;

• beleid van het Vlaams Gewest;

• beleid van de Nederlandse provincie Zeeland;

• beleid van de Vlaamse provincies Antw erpen, West-Vlaanderen en Oost-

Vlaanderen;

• indien relevant beleid van de betreffende Nederlandse waterschappen en de 

Vlaamse polderbesturen;

• indien relevant beleid van de betreffende Vlaamse en Nederlandse gemeenten.

4.5.4 Hoe worden de effecten onderzocht en beschreven?

Effecten m et betrekking to t  de dynam iek van zand, slib en w ater en in het verlengde 

hiervan de natuurwaarden worden indien m oge lijk  k w a n tita tie f bepaald m et reken

m odellen. Dit is de enige m anier om  deze effecten in het grootschalige en zeer com

plexe Schelde-estuarium  op betrouwbare w ijze te  kunnen vergelijken. 

M odelresulaten worden geïnterpreteerd door ervaren deskundigen. De overige 

e ffecten worden o f in aanta llen u itgedrukt (bijvoorbeeld aanta llen broedvogels) o f 

kw a lita tie f beschreven en beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie  m iddels 

een relatieve plussen- en m innenschaal.

Bij de effectbeoordeling w ord t waar m oge lijk  en zinvol rekening gehouden met:

• positieve en negatieve effecten;

• de omvang en de ernst van effecten;

• effecten van aanleg en van gebru ik;

• tijd e lijke  en perm anente effecten;

• omkeerbare en onomkeerbare effecten;

• m itigeerbaarheid en compenseerbaarheid van effecten.

In hoofdstuk 5 w o rd t per them a beschreven welke effecten worden onderzocht en 

hoe dat onderzoek w ord t aangepakt.

4.5.5 Welk gebied wordt onderzocht?

Bij het effectonderzoek w o rd t onderscheid gem aakt in drie gebieden:

• het plangebied;

• het effectengebied;

• het studiegebied.

Plangebied

Het plangebied is het geografische gebied waarbinnen de voorgestelde a lternatieve 

maatregelen en projecten daadw erke lijk  worden gerealiseerd. Het plangebied kan 

dus per maatregel o f project verschillen. Het to ta le  plangebied voor alle in het kader 

van de Ontwikkelingsschets 2010 te  onderzoeken m aatregelen en projecten samen 

is het gehele Schelde-estuarium  van m onding to t aan Gent, exclusief de zijriv ie ren 

maar inclusief de Durm e.D it gebied komt overeen m et het plangebied van de 

Langeterm ijnvisie, behalve w at de Durme betre ft.

Vanwege de veilighe idsprob lem atiek worden ook de waterkeringen ze lf to t  het 

plangebied gerekend. De poldergebieden die d irect grenzen aan het Schelde- 

estuarium  kunnen onderdeel van het plangebied worden ais ze in verb inding w or

den gebracht m et het estuarium . Dit is denkbaar ais natuurpro ject e n /o f ais ve ilig 

heidsproject (realisatie van overstrom ingsgebieden en getijdengeb ieden langs de 

Zeeschelde in Vlaanderen).

Het gebied in de Hals van Zuid-Beveland tussen Westerschelde en Oosterschelde 

waar de zogenoem de'Overschelde'kan worden gerealiseerd (zie paragraaf 3.2.1) 

w ord t to t het plangebied gerekend. Indien het storten van specie buiten het 

estuarium  aan de orde komt, dan behoort de stortlocatie  to t het plangebied. Daarbij 

kan gedacht worden aan s to rt in de Noordzee o f opspuiten op land. Ook natuurpro

jecten die verder buiten  het estuarium  liggen,zoa ls de Durmevallei o f de Braakman, 

kunnen to t  het plangebied behoren.

Effectengebied

Het effectengebied is het geografische gebied w aarbinnen de effecten worden ver

wacht. Dit gebied kan dus per them a en zelfs per effect verschillen. Het e ffect kan 

beperkt b lijven to t  het plangebied ze lf maar ook een groot gebied beslaan, b ijvoor

beeld de effecten van veranderende vervoersstromen in West-Europa in relatie to t 

de m ogelijke verru im ing van de vaarweg naar Antwerpen.

Studiegebied

Het studiegebied is het gebied dat daadw erkelijk op effecten w ord t onderzocht. De 

groo tte  van het studiegebied w ord t p rim a ir bepaald door de re ikw ijd te  van effecten 

en kan dus per thema o f zelfs per e ffect verschillen. Soms is het n ie t z invol o f zelfs
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nie t m oge lijk  om  het gehele effectengebied te  onderzoeken. De ernst van effecten 

op grotere afstand van de ingreep kan bijvoorbeeld verwaarloosbaar zijn  ten opzich

te  van effecten op kortere afstand waarmee deze effecten op grotere afstand niet 

van belang z ijn  voo rd e  beslu itvorm ing. Door de com plexite it van bepaalde effecten 

is het soms niet m oge lijk  om  bepaalde effecten op verantwoorde w ijze  te  voorspel

len o f m oet een onevenredig gro te  onderzoeksinspanning geleverd worden. Er zijn  

dan tw ee  opties:

• Het studiegebied w ord t onderbouwd kle iner gekozen dan het effectengebied. 

Indien z invol en m oge lijk  w ord t wel aangegeven w at op de gekozen grenzen van 

het studiegebied gebeurt (bijvoorbeeld een grotere instroom  van w a te r in een 

aan het studiegebied grenzend gebied).

• De betreffende effecten worden g lobaler en op een hoger abstractieniveau 

beschreven en beoordeeld.

In hoofdstuk 5 w ord t per thema nader ingegaan op de g rootte  van het studiegebied.

4.5.6 Hoe ver kijken we vooruit?

In het Strategisch MER worden drie verschillende te rm ijnen  onderscheiden:

• de planhorizon;

• de effectenhorizon;

• de te  hanteren referentiejaren.

Planhorizon

De planhorizon is de te rm ijn  waarbinnen de voorgestelde a lternatieve maatregelen 

en projecten daadw erke lijk  z ijn  gerealiseerd. De planhorizon kan dus per maatregel 

o f project verschillen. De Ontw ikkelingsschets 2010 zal bestaan u it projecten en 

maatregelen die op korte en m iddellange te rm ijn  zu llen worden uitgevoerd. 

U itgangspunt is dat de projecten en m aatregelen rond 2010 z ijn  geïnitieerd o f gere

aliseerd. Daarom is 2010 gehanteerd ais p lanhorizon. Het bepalen van het op tim ale  

tijd s tip  van aanleg is het onderwerp van de studie in de maatschappelijke kosten- 

batenanalyse.

Effectenhorizon

De effectenhorizon is de te rm ijn  waarbinnen de effecten worden verw acht. De effec

tenhorizon kan dus per them a en zelfs per effect verschillen. Het e ffect kan d irect na 

realisatie van de maatregel optreden, maar kan zich ook in de loop van tien ta llen  

jaren la ter m anifesteren, bijvoorbeeld bij grootschalige w ijz ig ingen  in het dynam i

sche systeem van zand, slib en w a te re n  de hieraan gekoppelde natuurwaarden.
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Referentiejaren

De referentiejaren zijn  de ja ren  waarvoor de effecten daadw erke lijk  worden 

beschreven. Dit z ijn  dus ook de jaren waarvoor de referentiesituatie  w ord t beschre

ven (zie paragraaf 4 .5 .2 ).Voor de inzich te lijkhe id  worden b ij alle thema's in principe 

dezelfde referentiejaren gehanteerd:

• korte te rm ijn /aan leg : 2010 ,d it isde  planhorizon;

• m iddellange te rm ijn : 2030, d it is het jaa r van het streefbeeld u it de 

Langeterm ijnvisie;

• lange te rm ijn : 2100 o f beschreven ais trend.

Deze referentiejaren zijn  n ie t voor alle thema's en effecten relevant.Som m ige effec

ten  treden m eteen na realisatie op en veranderen daarna n ie t meer. Sommige effec

te n z ijn  pasop langere te rm ijn  z ichtbaar o f meetbaar. Bij somm ige aspecten zijn 

m oge lijk  andere ja ren nodig om de effecten te  kunnen beschrijven. In hoofdstuk 5 

w o rd t per them a nader ingegaan op eventuele afw ijkende referentiejaren.

4.5.7 Het voorkomen of compenseren van effecten

Voor de beschreven effecten zijn  soms aanvullende m aatregelen denkbaar om deze 

effecten te r plaatse te  voorkomen o f te  beperken (zogenoemde m itigerende m aat

regelen) o f elders te  compenseren. Aangezien de Ontw ikkelingsschets 2010 gericht 

is op een besluit over het nut en de noodzaak van de a lternatieve m aatregelen en 

projecten en de verdere u itw erk ing  pas in een latere fase aan de orde is, zu llen m it i

gerende en compenserende m aatregelen in het Strategisch MER alleen worden 

benoemd.

Wel zal bij de beoordeling en verge lijk ing  van a lternatieve m aatregelen en projecten 

waar m oge lijk  rekening worden gehouden m et de mate waarin de beschreven effec

ten  naar verw achting m itigeerbaar en compenseerbaar z ijn . De consequenties van 

de aanvullende m itigerende en compenserende m aatregelen worden daarbij alleen 

kw a lita tie f ingeschat en n ie t berekend.

4.5.8 Effectvergelijking

De alternatieven en varianten zullen in het Strategisch MER op basis van de beschre

ven effecten u it m ilieuoogpunt worden beoordeeld conform  het beoordelingskader 

(zie paragraaf 4.2) en vergeleken. Aangezien de a lternatieven en varianten z ijn  o n t

w ikkeld per them a, zullen ze ook per thema worden vergeleken: ve iligheid tegen 

overstrom ing,toeganke lijkhe id  en na tuurlijkhe id . Daartoe zal pe rthem a een effec

tenoverzicht worden gepresenteerd. M ogelijk  kunnen op basis van deze tabellen 

direct conclusies worden getrokken. M ogelijk  z ijn  deze tabellen echter te  g root en 

z ijn  er te  veel tegengestelde effecten om direct uitspraken te  kunnen doen. In dat 

geval zu llen effecten worden geaggregeerd. H iervoor zijn  verschillende m ethoden 

beschikbaar. In het Strategisch MER zal h ie rvoor de op basis van de u itkom sten van



de effectbeschrijving en -beoordeling meest voo rd e  hand liggende m ethode w or

den gebru ikt.

Zoals reeds beschreven v ind t de u ite inde lijke  afweging en keuze van m aatregelen en 

projecten plaats in de Ontwikkelingsschets 2010. Bij deze afweging w ord t naast de 

m ilieubeoordeling u it het Strategisch MER ook rekening gehouden m et andere 

in form atie , zoals bijvoorbeeld de economische gevolgen en het maatschappelijk 

draagvlak voor de m aatregelen en projecten.

In de Ontw ikkelingsschets 2010 zal per them a een voorkeursalternatief worden 

gekozen. In het Strategisch MER zullen derhalve geen a lternatieve maatregelenpak

ketten  worden onderzocht en vergeleken voor alle drie  de priorita ire  thema's samen. 

Wel zal een kw alita tieve beschrijving worden opgenom en over de onderlinge 

(effect)re laties tussen de m aatregelen en projecten bij de priorita ire  thema's, geba

seerd op de inschatting van de betrokken experts.

4.5.9 Leemten in kennis

In de loop van het onderzoek naarde m ilieueffecten kan du id e lijk  worden dat 

bepaalde aspecten niet o f n ie t in de gewenste mate van detail kunnen worden 

onderzocht. Zo zijn  de bandbreedtes van m odelresultaten onzeker o f kunnen bepaal

de basisgegevens n iet actueel o f onvolledig z ijn . Indien d it n iet o p te  lossen is in het 

onderzoek spreken we van leemten in kennis. A fhanke lijk van de aard en omvang 

van deze leemten in kennis kan dat gevolgen hebben voor de beslu itvorm ing.

In het Strategisch MER worden de relevante leemten in kennis op een rij gezet en 

worden de consequenties voor de beslu itvorm ing aangegeven.
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5 Effectonderzoek en effectbeschrijving

Hoofdstuk in vogelvlucht
Voor bodem, w ater en natuur worden aparte onderzoeken verricht. Daarnaast is er een onderzoeksduster 'overige disciplines'. Voor elk van de onderzoeken 
is bepaald welke effecten worden onderzocht en m et welke m ethode dat gebeurt. Verder is steeds aangegeven w elk  gebied en welke term ijn worden beke
ken en o f er maatregelen denkbaar zijn die de geconstateerde effecten kunnen beperken o f compenseren. De verschillende onderzoeken kunnen gebruik  
maken van eikaars conclusies. Om de effecten op de natuur te  kunnen bepalen, is het bijvoorbeeld noodzakelijk om te  w eten w a t er gebeurt m et de kwali
te it van het w ater en m et de dynam iek van het estuariene systeem. Er bestaat ook een uitwisseling m et de maatschappelijke kosten-batenanalyse.Voor 
het Strategisch MER zijn vooral de vervoersprognoses daaruit relevant.

5.1 Inleiding
In d it hoofdstuk w ord t beschreven welke effecten per onderzoeksduster zu llen w or

den onderzocht en beschreven in het Strategisch MER. De lezer die vooral geïnteres

seerd is in de hoo fd lijnen , leest deze in paragraaf 5.2 Overzicht van te onderzoeken 

effecten per onderzoeksduster. De lezer die geïnteresseerd is in gedetailleerde in fo r

m atie  over de verwachte effecten en de w ijze waarop het onderzoek zal p laatsvin

den w ord t verwezen naar paragraaf 5.3 Effectbeschrijving: aanpak pe r onderzoeks- 

cluster.

5.2 Overzicht van te onderzoeken effecten per 
onderzoeksduster

In deze paragraaf worden de onderzoeksdusters algemeen beschreven.Verder in het 

hoofdstuk w ord t gedeta illeerde in fo rm atie  gegeven over de verwachte effecten en 

de w ijze  waarop het onderzoek zal p laatsvinden. Deze paragraaf is bedoeld voor w ie 

een globale indruk w il hebben van w a t van het Strategisch MER mag worden ver

wacht.

5.2.1 Vier onderzoeksdusters en hun onderlinge relaties

Bij de effectbeschrijv ing worden vier onderzoeksdusters onderscheiden:

• bodem (M orfo log ie);

• w ater;

• natuur;

• overige disciplines.

Het laatste onderzoeksduster omvat diverse disciplines:

• landschap en m onum enten;

• gelu id;

• lucht;

• externe veilighe id ;

• w oon- en leefm ilieu (gezondheid en psychosomatische aspecten);

• gebruikswaarde van het gebied (ru im te lijke  ordening en m ob ilite it, inclusief 

effecten op landbouw,visserij en recreatie).

In de ingreep-effectentabel in b ijlage 7 worden de onderlinge relaties tussen de 

e ffecten weergegeven.

5.2.2 Onderzoeksduster Bodem (Morfologie)

Een be langrijk  aspect van de m ilieukw a lite it is de bodem. \n de bodem van de 

Westerschelde bevinden zich geulen die geregeld andere vormen en dieptes aanne

men. Dit 'dynamische meergeulenstelsel' is kenmerkend voor de Westerschelde en 

bepalend voo rde  natuurwaarden. De a f te  wegen a lternatieven zullen  de dynam iek 

van het meergeulenstelsel beïnvloeden. Het stelsel ais zodanig d ient echter in stand 

te  b lijven. Hetzelfde ge ld t voor de andere fysieke systeemkenmerken: het open en 

na tuurlijke  m ondingsgebied, de vele van elkaar verschillende schorren, slikken en 

platen m et na tuurvriende lijke  oevers en de bochtige Zeeschelde. Het behoud van 

deze fysieke systeemkenmerken is een randvoorwaarde voor de a f te  wegen a lte rna

tieven. Het onderzoek naar de bodem zal zich richten op al deze systeemkenmerken, 

m et nadruk op die van de Westerschelde. Blijven ze in stand? Op welke m anier en in 

welke mate worden ze beïnvloed? De aandacht gaat vooral u it naar de effecten van 

tw ee  soorten ingrepen: de verru im ing van de vaargeul en de berging van de bagger

specie die v rijkom t b ij de aanleg en het onderhoud daarvan. Ook een grote u itpo lde- 

ring als o .a .de Braakman w ordt op z ijn  m orfologische effecten onderzocht.

5.2.3 Onderzoeksduster Water

De effecten op de bodem werken d irect door in het tweede te  onderzoeken m ilieu 

them a: het water. De ve iligheid tegen overstromen is in Nederland w e tte lijk  vastge

legd. De jaarlijkse  kans op een overstrom ing van de waterkering mag niet meer dan 

1:4000 z ijn  in het Nederlands deel van het Schelde-estuarium .Ook dat is een harde
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randvoorwaarde voor de a lternatieven in de Ontwikkelingsschets 2010. Iedere ver

dere verkleining van het overstromingsrisico is w elkom . In Vlaanderen ontbreekt 

zo'n w e tte lijke  verp lichting , maar ook daar w ord t uiteraard gestreefd naar een zo 

groot m ogelijke ve iligheid. Naast het onderzoek naar de overstromingsrisico's (de 

waterhoeveelheid) zal ook onderzoek worden gedaan naar de w a te rkw a lite it. De 

conclusies hiervan gelden ais beoordelingscriterium , n iet ais harde randvoorwaarde. 

Er zu llen vragen aan bod komen naar de aanwezigheid van verontre inigende stoffen 

in het water, naar de to ta le  oppervlakte die onderloopt bij vloed en weer droogvalt 

b ij eb, en naar eventuele verschuivingen van de zone in het Schelde-estuarium  waar 

het zoete riv ie rw a te r het zoute zeewater ontm oet.

5.2.4 Onderzoeksduster Natuur

De na tuu r in het Schelde-estuarium  w ordt rechtstreeks beïnvloed door de w a terstro

m ing en -k w a lite it en de dynam iek van de bodem van het m eergeulenstelsel. De 

meeste effecten van de ingrepen op natuur zijn  indirecte gevolgen van effecten die 

in de clusters Bodem en W ater z ijn  bepaald. Er kan onderscheid gemaakt worden 

tussen effecten op de na tuurlijkhe id , op de d ivers ite it van soorten en op de diversi

te it  van (deel)ecosystemen.De mate waarin het estuarium  n a tuu rlijk  kan functione

ren bepaalt de verscheidenheid aan soorten en habitats.

Bij een sterkere m enselijke beïnvloeding is de na tuurlijkhe id  geringer.

Veranderingen in de na tuurlijkhe id  van het Schelde-estuarium  ais gevolg van a lte r

natieven zullen worden bepaald aan de hand van effecten op fysische,chem ische en 

biologische processen en kenmerken. Deze z ijn  geordend in een op het Schelde- 

estuarium  toegesneden model voor de effectberekening.

Vanwege de aanwezigheid van bijzondere natuurwaarden is het 

Westerscheldegebied volgens de EU-richtlijnen ais H abitat- en Vogelrichtlijngebied 

aangeduid en de Zeescheldeoevers ais H abitatgebied4>.ln het Strategisch MER zullen 

de ingrepen aan deze r ich tlijnen  worden getoetst en zal worden aangegeven o f 

m itig a tie  dan wel compensatie noodzakelijk is.

5.2.5 Onderzoeksduster Overige disdplines

Met uitzondering van de ingrepen in het kader van na tuuron tw ikke ling , w ord t ver

w acht dat de effecten op de overige onderzoeksdisciplines re la tie f beperkt z ijn . 

N ie ttem in  worden ze volled ig onderzocht voor alle varianten. In bepaalde gevallen 

zal wel een kw alita tieve benadering gebru ikt worden, in plaats van een kw an tita tie 

ve, in het geval de effecten gering lijken te  z ijn .

Het estuariene landschap heeft bijzondere kenmerken en kan opgedeeld worden in 

een b innend ijks en een bu itend ijks gebied. Het landschap w ord t gevormd dooreen

reeks van e lementen zoals de na tuurlijke  factoren bodem, w a te r en vegetatie  en de 

menselijke invloed via de on tw ikke ling  van wegen en woonkernen, en speciale 

in frastructuren zoals d ijken en bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen. Het landschap 

is e igen lijk  de samenhang tussen al deze elem enten. In het landschap bevinden zich 

ook historische elem enten. Deze z ijn  vaak waardevol om dat zij de evo lu tie  van het 

landschap weerspiegelen en specifieke waarde hebben voor na tuur o f mens. 

Ingrepen in een estuarium  die afgravingen en de creatie van nieuwe constructies ais 

d ijken, oeververdedigingen en m oge lijk  een storm vloedkering om vatten, kunnen to t 

gevolg hebben dat deze landschapsrelicten u it het verleden worden aangetast o f 

verdw ijnen en kunnen het to taalbeeld van het landschap beïnvloeden. Ingrepen 

kunnen ook een b ijdrage leveren aan landschapsvorm ing. W ijz ig ingen in de dyna

m iek van het estuarium  ten  gevolge van ingrepen, hebben ook invloed op het land

schap.

Hinder is het gevolg van geluid en luchtverontre in ig ing . De geiu idsim pact m n  de 

eventuele on tw ikke ling  in het estuarium  hangt samen m et een toenam e van het 

verkeer ais gevolg van een beter toegankelijke haven.Tegelijkertijd  zu llen ook ver

schuivingen ontstaan in het gebru ik van de transportm idde len in het gebied, waar

door ook verschuivingen in het oorspronkelijke geluidsdrukniveau ontstaan. 

Ontstaan van nieuwe ge lu idhinder is het gevoeligst in de gebieden waar mensen en 

gelu idgevoelige d iersoorten voorkomen. De w ijz ig ing  in de transporten in het 

gebied is w aarsch ijn lijk  ook de belangrijkste beïnvloedende fac to r voor de w ijz ig in 

gen in de lu ch tkw a lite it in het gebied. Bij de analyse van de luch tkw a lite it is het van 

groot belang om onderscheid te  maken tussen de verontre inigende chemische stof

fen, om dat de h inderen  de effecten hiervan sterk kunnen verschillen. In sommige 

gevallen kunnen de stoffen geurh inder veroorzaken. Hoewel deze effecten bestu

deerd zullen worden in het Strategisch MER is de verw achting dat op de schaal van 

het hele estuarium  eventuele w ijz ig ingen  in de toestand beperkt zu llen blijven.

De h inder van geluid en luchtverontre in ig ing  heeft invloed op de menselijke gezond

heid, ais secundair gevolg. Ook bodem -en  w aterverontre in ig ing  beïnvloeden de 

menselijke gezondheid, via toxicologische effecten. De ernst van de im pact hangt af 

van de aanta llen mensen die in het gebied wonen e n /o f een a c tiv ite it u itvoeren: er 

w ord t dus b ij de analyse ook rekening gehouden m et het zogenaamd aantal po ten

t iee l gehinderden. Door w ijz ig ingen  in het u itz ich t van het landschap, door w ijz ig in 

gen in de perceptie van de bereikbaarheid van een gebied en de ve iligheid en het 

overstromingsrisico in een gebied, worden mensen beïnvloed:deze factoren bepalen 

de psychosomatische toestand en de gebiedsbeleving voor de bewoners. De externe 

veiligheid, o ftew el de veiligheidstoestand bij w ijz ig ing  van gevaarlijke transporten 

en opslag van gevaarlijke stoffen, heeft ook invloed op de perceptie van de bewo

ners en kan hun gezondheidstoestand beïnvloeden.

4) W esterschelde is aangem eld vanw ege h a b ita type  1130 Estuaria en 1330 A tlan tische  schorren m et kweldergrasvegetatie ; Schelde- en D urm e-estuarium  (Nederlandse 
grens to t  Gent) is aangem eld w egens o.a. h a b ita ttypen  1130 Estuaria, 1140 Bij eb d roogva llende  slikw adden en zandp la ten , 1310 een ja rige  p ion iersvegetaties van 
s lik -e n  zandgebieden m e t Salicorn iasoorten en andere zou tm innende  p lan ten , 1320 schorren m e t slij kg rasvegetaties, 1330 A tlan tische  schorren ,e tc.
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Ingrepen oefenen m oge lijk  Invloed u it op de gebruikswaarde van het gebied voor 

bepaalde ru im te lijke  functies, lo  is het bijvoorbeeld m oge lijk  dat ingrepen aan de 

oevers van het estuarium  de m ogelijkheden to t het gebru ik ais landbouwgebied o f 

recreatiegebied beperken. Bovendien is het m oge lijk  dat door de inname van gebie

den door nieuwe constructies, de beschikbare ru im te  voor andere functies ais econo

mische activ ite iten  w ord t beperkt.Tot s lo t hebben de on tw ikke lingen  in het estuari

um ook invloed op lokale gebiedsontslu iting en het ontstaan van nieuwe vormen 

van m ob ilite it; deze hebben op hun beurt weer invloed op de lokale h inder ten 

gevolge van geluid en luchtverontre in ig ing  en op die m anier ook op de menselijke 

beleving van het gebied en de m enselijke gezondheid. Positieve effecten op recre

atie kunnen evenwel ook optreden.Vooral de eerder beschreven verschuivingen in 

transportm idde len hebben verschuivingen in de leefbaarheid van gebieden to t 

gevolg.

5.3 Effectbeschrijving: aanpak per onderzoeks- 
cluster

Navolgend w ord t gedetailleerd de aanpak per onderzoeksduster toege lich t. In het 

onderzoeksduster Overige disciplines w o rd t ingegaan op de onderzoeksaanpak voor 

de diverse disciplines die h ier gegroepeerd z ijn . Daarbij komen zover relevant dezelf

de onderwerpen aan de orde ais behandeld op hoofd lijnen in paragraaf 5.1:

• overzicht van de te  onderzoeken effecten en de onderlinge relaties;

• m ethode van onderzoek;

• studiegebied en referentiejaren;

• m itigerende en compenserende m aatregelen.

5.3.1 Onderzoeksduster Bodem

Binnen het them a bodem staat m et name de dynam iek van de zandige bodem in 

het estuarium  centraal: de zogenoemde m orfo logie.

Te onderzoeken effecten en de onderlinge relaties

Binnen het estuarium  vinden continu autonom e m orfologische ontw ikke lingen 

plaats, zoals:

• w ijz ig ingen  in het geulsysteem van de Westerschelde, mede onder invloed van 

het vaargeulonderhoud en de zandw inning;

• verandering van arealen geu l,ond iepw atergeb ied, in tergetijdengebied (platen en 

slikken) en schorren in de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde;

• veranderingen in grootschalige zandhuishouding in de m onding en de 

Westerschelde.

De instandhouding van de fysieke systeemkenmerken van het estuarium  is een 

belangrijke randvoorwaarde waaraan alle alternatieven m oeten voldoen. Met fysie
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ke systeemkenmerken w ord t in het verlengde van de Langeterm ijnvisie het vo lgen

de bedoeld:

• een open en na tuu rlijk  mondingsgebied;

• een (dynamisch) systeem van hoofd- en nevengeulen m et tussenliggende platen 

en ondiepwatergebieden in de Westerschelde, het meergeulenstelsel;

• een riviersysteem m et een bochtig karakter in de Zeeschelde;

• een grote d ivers ite it van schorren,slikken en platen in zout, b raken  zoet gebied, 

gecombineerd m et natuurvriende lijke  oevers.

In het Schelde-estuarium  kan een cascade van verschillende m orfologische eenhe

den worden onderscheiden. Het Schelde-estuarium  ais geheel is de grootste m orfo 

logische eenheid. Deze eenheid is samengesteld u it drie  kleinere eenheden: het 

m ondingsgebied, het meergeulensysteem in de Westerschelde en de bochtige g e tij

riv ie r de Beneden-Zeeschelde. Ook deze drie  m orfologische eenheden bestaan weer 

u it kleinere m orfologische eenheden:geulen, sub -e n  in te rge tijdenp la ten ,s likken  en 

schorren. Het kleinste schaalniveau is dat van de bodem ribbels. D it kleinste schaalni

veau is echter n ie t relevant voor deze strategische studie.

Uitgaande van de benoemde fysieke systeemkenmerken en m orfologische eenhe

den z ijn  de te  onderzoeken morfologische effecten ais vo lg t geconcretiseerd:

1 De verandering in de zandhuishouding van het estuarium . Hierbij w o rd t onder

zocht o f de waargenomen trend vanzandexport van de Westerschelde sinds 1990 

zich voortzet en in hoeverre en waar het geëxporteerde sedim ent in het m on

dingsgebied w ord t opgeslagen.Verder w ord t de verandering in de sedim entba- 

lans en de sedim entu itw isseling tussen de m orfologische eenheden binnen het 

estuarium  bestudeerd en welke gebieden eroderen en welke gebieden sedimen- 

teren. Dit is nodig om  de referentiesituatie  te  kunnen bepalen.

2 De instandhouding van de lange te rm ijn -s tab ilite it van het dynamisch meergeu

lensysteem in d e  Westerschelde. Hierbij w ord t onderzocht in hoeverre en op 

welke w ijze  het geulsysteem w ijz ig t, o f deze w ijz ig ingen  onomkeerbaar z ijn , en 

w at de rol van het baggeren en storten h ierin  is. Er w ord t ook nagegaan o f de 

u ite rlijke  kenmerken van het mondingsgebied (drie geulen en de V lakte van 

Raan) w ijz ig e n ,o o k  in het licht van het vaargeulonderhoud.

3 De w ijz ig ingen  in de ondiepwatergebieden en de in tergetijdengeb ieden in het 

estuarium , met name in de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde. Hiervan 

worden de veranderingen in areaal, gem iddelde hoogte en volume van de in te r

getijdengebieden (platen en slikken) onderzocht en w ord t bekeken o f de randen 

van de zandplaten ste iler zu llen worden.

Ook w ord t de verandering van het areaal schor onderzocht.

De verru im ing en het onderhoud van deze verru im de geul zorgen voor bijkom ende 

baggerhoeveelheden.U it de effecten op de m orfo log ie  kan afgeleid worden waar en



hoe groot de stortcapacite it in de Westerschelde en het mondingsgebied in de toe 

komst zal z ijn . H ieru it kan dan eveneens bepaald worden w aa rd e  baggerspecie voor 

de aanleg en het onderhoud van de vaargeul kan worden gestort.

Methode van onderzoek en toetsing

De belangrijkste effecten vo o rd e  m orfo log ie  worden verw acht ais gevolg van de 

verru im ing van de vaargeul en de hieraan gekoppelde bergingsstrategie voor aan

leg- en onderhoudsbaggerspecie. Deze effecten worden zoveel m oge lijk  kw a n tita tie f 

bepaald m et rekenm odellen. D it is de enige m anier om  deze effecten in het g root

schalige en zeer complexe Schelde-estuarium  op betrouwbare w ijze te  kunnen ver

ge lijken. De m odellen z ijn  mede on tw ikke ld  m et behulp van cijfers die beschikbaar 

z ijn  over de recente evolutie  van het morfologische systeem.

De morfologische effecten van de a lternatieven bij de thema's ve iligheid en na tuur

lijkhe id  z ijn  naar verw achting veel m inder ingrijpend. Alleen grotere u itpo lderingen 

voor na tuurlijkhe id  hebben wel invloed op de m orfo log ie . De in rich ting  van de 

gebieden die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, is echter nog niet 

bekend in deze fase van de p lanvorm ing. De effecten worden voor een tw ee ta l grote 

u itpo lde ringen5) berekend en beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie .

De m odelm atige bepaling van de effecten van de verru im ing van de vaargeul en de 

hieraan gekoppelde bergingsstrategie voor aanleg- en onderhoudsbaggerspecie op 

de Westerschelde v ind t in drie  stappen plaats. Navolgend worden deze stappen op 

hoofd lijnen beschreven.

De eerste stap omvat de opzet van een model om  de onderhoudsbaggerwerken op 

de drempels in de Westerschelde te  voorspellen. Omdat het te rugsto rten  van de 

baggerspecie in het estuariene systeem bepalend is voor het voortbestaan van het 

dynamisch meergeulenstelsel, is de voorspelling van de verwachte hoeveelheid bag

gerspecie be langrijk. De tweede stap om vat een doorrekening van de diverse bag

ger- en stortstrategieën.O m  de volledige bandbreedte van m ogelijkheden in beeld 

te  brengen worden er meerdere onderzocht. Ook de u itvoeringsstrategie die volgens 

het huid ige beleid w ord t toegepast maakt onderdeel u it van het onderzoek. De 

derde stap omvat een berekening van de effecten van enkele bagger- en s torts tra te- 

gieën met een verru im ingsproject. Met nadere m odellering kan een uitspraak 

gedaan worden over de bodemverandering.

In deZeeschelde van de grens to t  het Deurganckdokin de Antwerpse haven is het 

e ffect op de m orfo log ie  veel m inder be lang rijken  ook veel m inder complex. Vanuit 

het waterbewegingsm odel (zie onderzoeksduster Water) kan een in terpre tatie  

gemaakt worden van de verm oedelijke effecten op de m orfologische structuur.

5) Braakman en een aan ta l kleinere u itpo lde ringen

V oorde toetsing  van de m orfologische effecten aan een beleidskader zijn  m et name 

beleidsstukken en regelgeving op het gebied van vaargeulonderhoud en zandw in 

ning relevant. De Nederlandse Wet Verontre in ig ing Oppervlaktewateren is van 

belang indien de kw a lite it van de baggerspecie beperkingen op legt aan storten van 

sediment in de Westerschelde en m onding.

Studiegebied

Het studiegebied beslaat het Schelde-estuarium  vanaf de m onding to t  aan het 

Deurganckdok in de Beneden-Zeeschelde.

Referentiejaren

De korte te rm ijn  (referentie jaar 2010) en de m iddellange te rm ijn  (referentie jaar 

2030) worden beschouwd om dat de belangrijkste m orfologische effecten van de 

a lternatieven zich naar verw achting binnen deze tijdschaal zu llen manifesteren. 

Substantiële w ijz ig ingen  van het m eergeulenstelsel, bijvoorbeeld die w aarbij een 

grote geul vo lled ig verzandt, spelen zich a f op grotere tijdschalen (circa lOO jaar).

Mitigerende en compenserende maatregelen

M itigerende m aatregelen zullen b ij m orfo log ie  vooral betrekking kunnen hebben op 

de bergingsstrategie van aanleg- en onderhoudsbaggerspecie.

5.3.2 Onderzoeksduster Water

Te onderzoeken effecten en de onderlinge relaties

Ten gevolge van de ingrepen in het estuarium  kunnen effecten optreden op de 

hoogst optredende waterstand, op de dynam iek van de w aterbeweging en op de 

kw a lite it van de wateren in het estuarium .

Ten behoeve van de veiligheid tegen overstromen, is het noodzakelijk om  te  weten 

o f de m aatregelen en projecten invloed u itoefenen op de hoogst optredende w ater

standen. De dynam iek van de w aterbeweging beïnvloedt de leefgebieden voor orga

nismen in het estuarium , w at zeker be langrijk  is in de in tergetijdengeb ieden. De 

w ijz ig ing  in de w aterbeweging zorg t ook voor een m ogelijke verplaatsing van de 

zou t/zoet-grad iënten en een verandering in de verplaatsing van deze gele idelijke 

overgang in een cyclus van sp ring tij en doodtij.

De hoogst m ogelijke waterstand zal worden bepaald voor een maatgevende storm . 

Er zal tevens worden bepaald waar de kans op overstrom ing toeneem t ten  gevolge 

van een ingreep.
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De w a te rkw a lite it en -sam enstelling worden ook door ingrepen in de r iv ie re n  aan 

de oevers van de waterloop beïnvloed.Om een beeld te  krijgen van de w ijz ig ing  van 

de w a te rkw a lite it, moeten de concentraties aan nu triën ten (s tiksto f en fos for),de  

slibconcentratie, het zuurstofgehalte en de concentratie aan toxische stoffen 

bepaald worden.

Methode van onderzoek en toetsing

Met behulp van rekenm odellen worden de waterstanden langs de waterkeringen 

van het Schelde-estuarium  berekend voor een maatgevende extrem e storm .Voor de 

gevolgen in de Westerschelde zal in ieder geval ook het e ffect van de verandering 

van de hoogwaterstand in tw ee  dimensies berekend worden.

Op basis van de berekening van de hoogwaterstand bij doodtij en sp ring tij kan de 

dynam iek van de w aterbeweging worden bepaald en hoe groot de veranderingen 

hierin  z ijn . Zo zal worden bepaald hoe groot de veranderingen zijn  in de arealen 

in tergetijdengeb ied. Dit is belangrijke in fo rm atie  om  de ecologische effecten te  kun

nen inschatten. Bij de berekening zullen gem iddelde tijcond ities  worden gehan

teerd. De loop tijd  van een g e tijg o lf is een ander kengetal dat in fo rm atie  geeft over 

de veranderingen in het watersysteem. Hoe gro te r de veranderingen in de looptijd , 

hoe sterker het systeem w o rd t beïnvloed.

Voor het bepalen van de w a te rkw a lite it w ord t gew erkt met in te rpre taties van de 

resultaten van de w aterbew egingsm odellen.D e gem iddelde w aterverversingstijd  is 

een param eter die van belang is voo rd e  w a te rkw a lite it. Deze param eter en andere 

resultaten worden door experts geïnterpreteerd.

Met het geïntegreerde waterbewegingsm odel worden de veranderingen in de posi

tie  en de lengte van het zoet-zout-overgangsgebied bepaald. Ook w ord t bepaald 

hoe het overgangsgebied ais gevolg van seizoensinv loeden 'verschu ift'door het 

estuarium . De belang r ijk s te 'm o to r'a ch te r de verschuiving van de positie van de 

overgang is de bovenafvoer van de Schelde. Om d it in beeld te  brengen w o rd t een

maal een spring tij-doodtij-cyc lus  met een gem iddelde afvoer doorgerekend. 

Veranderingen daarin (behalve seizoensinvloeden) zijn  het gevolg van ingrepen die 

buiten de Ontwikkelingsschets 2010 vallen.

Op basis van bestaande meetgegevens w ord t in het onderzoek bepaald hoe de n u t

riëntensitua tie  is in het nu la lte rna tie f en grofweg w o rd t de verandering van de n u t

riëntensitua tie  (concentraties en verdeling over het estuarium ) ten  gevolge van de 

ingrepen bepaald.Voor de bepaling van het zuurstofgehalte is het onderzoek gericht 

op het vaststellen van de positie en omvang van het'zuurstofloze 'geb ied  op basis 

van beschikbare m eetresultaten.
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In het onderzoek w ord t eveneens bepaald o f er s ign ificante structure le veranderin

genzu llen  optreden in de troebelheid van de w aterko lom . Het gaat dan n iet om  de 

beschrijving van de 'na tu u rlijke  variatie', maar om de systeemveranderingen ten 

gevolge van de ingrepen. Het m orfologisch onderzoek op de Westerschelde geeft de 

basisinform atie voor de inschatting van de slibhuishouding in de w aterkolom .

Tot slo t hechten de toxische stoffen zich vooral aan het slib en w ord t het vrijkom en 

ervan bepaald door de zuurstofhuishouding: op die m anier kan u it de voorgaande 

onderzoeken een u itspraak gedaan worden over de verspreiding van toxische sto f

fen.

Betreffende de verspreiding van toxische s to ffen ,za l een toets ing  aan de normen 

van de Europese Kaderrichtlijn  Water de belangrijkste beleidstoets z ijn . 

Studiegebied

Behalve het algemeen beschreven studiegebied is ook de Oosterschelde een onder

deel van het studiegebied: de invloed van de Overschelde op de waterstanden in de 

Oosterschelde w ord t u it eerdere studies afgeleid.

Referentiejaren

De veranderingen in de waterstanden en waterstrom en treden v rijw e l d irect op 

nadat de fysieke kenmerken z ijn  veranderd. Het z ijn  ju is t deze kenmerken die zich 

gedurende een lange periode langzaam aanpassen. De gevolgen voor w ater worden 

beschreven voor tw ee  m om enten in de t ijd :2 0 1 0  (onm idde llijke  effecten) en 2030. 

K limaatverandering en daaru it volgende zeespiegelrijzing is een doorgaand proces. 

Enigszins reële verw achtingswaarden kunnen voor een periode in de orde van 

g rootte  van v ijft ig  to t  honderd worden gegeven op kw alita tieve basis.

Mitigerende en compenserende maatregelen

M itigerende m aatregelen om de dynam iek van de w aterbeweging te  beheersen, lig 

gen in ingrepen ais een storm vloedkering o f meer ru im te  aan de riv ie r geven. De 

S igm aplanprojecten om vatten reeds d it soort oplossingen, en kunnen ais insp iratie 

bron dienen voor andere ingrepen om w aterbeweging te  beheersen.

De w a te rkw a lite it is m oe ilijk  te  beïnvloeden door ingrepen in o f aan het estuarium  

zelf. W aterzuivering en m in im aliseren van emissies van onder meer scheepvaart zijn  

belangrijke m itigerende m aatregelen.



5.3.3 Onderzoeksduster Natuur

Te onderzoeken effecten en de onderlinge relaties

De effecten op de na tuurlijkhe id  en d ive rs ite it van het estuarium  zijn  grotendeels 

terug te  voeren op de effecten op w a te r en bodem (m orfo log ie ). De berekende 

effecten voor bodem en w ater worden doorvertaald naar gevolgen voor het 

(na tuu rlijk ) functioneren,de  leef- en voedselgebieden (ecotopen) en voo rde  orga

nismen in het estuarium .

De volgende effecten worden onderzocht:

• Vern ietig ing van b iotoop o f creatie van biotoop (verplaatsing van geulen en pla

ten en ontstaan van nieuwe in tergetijdengebieden).Ten gevolge van de w ijz ig in 

gen in de bodem m orfo log ie  ontstaat een e ffect op bodem gebonden diergroe- 

pen.Tevens ontstaan hierdoor een ind irect lokaal effect op vissen en effecten op 

vogelpopulaties. De ingrepen hebben ook invloed op de s lik- en schorgebonden 

vegetaties.

• Rustverstoring van vogels en zeezoogdieren die een invloed kan hebben de 

populatiesam enstelling.

• Kwalite itsveranderingen in het aquatische m ilieu  met gevolgen voo rd e  organis

men die erin leven:

- Verandering van het gehalte aan zwevende s to f in de waterko lom  beperkt de 

lich tdoordringing. H ierdoor w ord t de algengroei belemmerd en ontstaat een 

e ffect op zogenaamde filte rfeeders zoals kokkels,die m oeilijkheden kunnen 

ondervinden in hun voedselopnam e.O okis het zo dat zichtjagers (vogels en 

vissen) m inder goed hun prooi kunnen vinden.

- Verandering in het zuurstofgehalte heeft een e ffect op alle in het w ater leven

de organismen.Vooral vissen zijn  h iervoor gevoelig.

- Verandering van het gehalte aan voedingsstoffen heeft een effect op de algen

groei.

- Verandering in het gehalte aan toxische stoffen in w ater o f waterbodem  heeft 

een invloed op de v ita lite it van de aanwezige organismen.

Methode van onderzoek en toetsing

De morfologische sim ulaties in het onderzoeksduster Bodem zullen een indicatie 

geven van de bodem ligging op de korte en m iddellange te rm ijn . Dit vo rm t de basis 

voor het bepalen van de ligg ing en omvang van de te  onderscheiden fysiotopen®.

In het estuarium  speelt het zoutgehalte een belangrijke rol. Indien een relevante 

verplaatsing van dezoutg rad iën t w o rd t vastgesteld in het onderzoeksduster Water 

(bijvoorbeeld ligg ing, lengte) dan zal het detailonderzoek in fo rm atie  geven voor de 

in te rp re ta tie  naar organismen.

Tevens spelen m et name in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium  ecotoxico- 

logische aspecten en gebrek aan zuursto f een rol. Op basis van onder meer slibvoor- 

spellingen kan een verta ling  naar effecten op soorten en na tuurlijkhe id  worden 

gemaakt.

In het ecologisch onderzoek w ord t de hele keten tussen ingreep via grotendeels abi- 

otischetussenvariabelen naar het u ite in de lijk  effect (de ais relevant beschouwde 

aspecten) bepaald. Een voorbeeld van een dergelijke keten is:

Verruiming vaargeul -*■ verlies x  ha s lik  -*■ verlies x  ha foerageergebied steltlopers -*■ 

verlies x  aan ta l dagen bonte strandloper.

Zoals u it het voorbeeld b lijk t, worden de effecten op soorten veelal afgeleid uit 

effecten op (de oppervlakte van) ecotopen; de inzet van GIS7) is bij het berekenen 

van effecten dan ook belangrijk.

V oorde bepaling van de d ivers ite it van de ecosystemen w ordt ais eenheid 'hectare 

na tuurtypen ' (m orfologische eenheden/fysiotopen) gebru ikt.Voor de bepaling van 

de d ivers ite it van de soorten w ord t de eenhe id 'aanta llen  aandachtssoorten'(hogere 

planten, vissen, broedende en n iet broedende vogels,zeehonden en overige soorten) 

gebru ikt. Evaluatie van na tuurlijkhe id  aan de hand van de abiotische kenmerken 

gebeurt via in te rp re ta tie  van de gegevens u it de overige onderzoeksdusters.

Voor toe tsing  aan het beleid is het Europese, Nederlandse en Vlaamse natuurbeleid 

bijzonder relevant. Er zal gekeken worden naar het beleid inzake het Europees 

Natura 2000 - ne tw erk dat in nationale ecologische hoofdstructuren is vertaald. De 

verp lichtingen vanuit de Europese Vogel- en H ab ita trich tlijn , eveneens vertaald in 

nationale o f gewestelijke regelgeving, zu llen een specifieke plaats in de effectvoor- 

spelling innemen. Effecten op soorten van Bijlage 1 van de V oge lrich tlijn  en Bijlage 2 

en 4 van de H ab ita trich tlijn , alsmede effecten op hab itats van Bijlage 1 van de 

H ab ita trich tlijn  zu llen zo kw a n tita tie f m oge lijk  worden bepaald. Bij het beoordelen 

van de sign ificantie  van een m oge lijk  effect w ord t u itgegaan van een 'w o rs t case'.Op 

grond van effectvoorspellingen van bepaalde alternatieven kan vervolgens worden 

onderzocht o f en zo ja , welke m itigerende m aatregelen kunnen worden genomen en 

welke effecten zullen resteren.Voor laatstgenoemde effecten d ient volgens a r t .6 

van de H ab ita trich tlijn  te  worden gecompenseerd8).

Studiegebied

Prim air worden de gevolgen voor de natuur bepaald voor het plangebied inclusief 

de betrokken V ogelrichtlijngebieden, H ab ita trich tlijngeb ieden en de m aximale ru im 

te lijke  varianten van het Natuurontw ikke lingsp lan (NOP).

®  Fysiotopen om va tten  de ab io tische  kenm erken van ecotopen

7) GIS is de a fko rtin g  van Geografische In fo rm a tie  Systemen. Deze kunnen g e b ru ik t w orden  om m e t d ig ita le  

kaarten van he t s tud iegeb ied  analyses te  maken van de opperv lak ten  van een bepaald typ e  gebied
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Er zullen ook gevolgen z ijn  voorgeb ieden die grenzen aan het estuarium  (Voordelta, 

Oosterschelde en b innendijkse gebieden). De gevolgen voor deze gebieden zullen 

alleen ind ica tie f worden aangegeven voor zover ze samenhangen m et de primaire 

gevolgen en voor zover ze sign ificant worden geacht. Dit ge ld t ook voor de effecten 

die optreden in de Oosterschelde.

Het Schelde-estuarium  heeft voor veel soorten een s ignificante betekenis voor het 

'Noordwest-Europese na tuursysteem '(Natura 2000 netw erk). De gevolgen van ver

anderingen in het Schelde-estuarium  worden afgezet tegen dat grotere geheel om 

iets te  kunnen zeggen over de sign ificantie  van de effecten.

Referentiejaren

De referentiejaren voo rd e  gevolgen in het onderzoeksduster Natuur z ijn  2010 voor 

de onm idde llijke  effecten en 2030 voor de effecten die pas la ter ontstaan ten gevol

ge van de w ijz ig ingen  in m orfo log ie  en w aterbeweging en -kwalite it.G ebaseerd op 

de kw alita tieve beschrijving van de effecten op de m orfo log ie  op zeer lange te rm ijn  

(50-100 jaa r),za l ook een beschrijving van de natuurpotenties gegeven worden.

Mitigerende en compenserende maatregelen

Op grond van effectvoorspellingen van alternatieven zal vervolgens worden onder

zocht o f en zo ja , welke m itigerende m aatregelen kunnen worden genomen en 

welke effecten zullen resteren.Voor laatstgenoemde effecten op soorten en habitats 

d ien t volgens a r t .6 van de H ab ita trich tlijn  te  worden gecompenseerd. Bij de beoor

deling en vergelijk ing van de alternatieven zal waar m oge lijk  kw a lita tie f de mate 

aangegeven worden waarin de beschreven effecten m itigeerbaaren  compenseer

baar z ijn . In het Strategisch MER zullen m ogelijke aanvullende m itigerende en com

penserende m aatregelen worden benoemd, maar n ie t verder worden u itgew erkt.

5.3.4 Onderzoeksduster Overige disciplines

Algemeen

In d it onderzoeksduster worden de disciplines gegroepeerd die ind irect beïnvloed 

worden door de ingrepen en geen directe relatie hebben met de plandoelste llingen. 

De benam ing en afbakening van de onderzoeken s lu it aan op de gewoonten in het 

onderzoek in de m ilieueffectrapportage. H ierbij kan onderscheid gem aakt worden in 

specialistische onderzoeken op het v lak van im pact op landschappen, geluid, luch t

verontre in ig ing , en externe ve iligheid. De onderzoeken naar w oon- en leefm ilieu en 

de gebruikswaarde van het gebied zijn  aggregerende onderzoeken die de effecten 

u it de andere onderzoeken verta len naar im pact op de mens.
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Veranderende mobiliteit

Ten gevolge van de u itvoering van de Ontw ikkelingsschets 2010 w ord t een impact 

verw acht op m ob ilite it door w ijz ig ing  in vrachtverkeer in het gebied. In de MKBA die 

paralle l m et het Strategisch MER opgesteld w ordt, worden de w ijz ig ingen  in de 

m ob ilite it in het gebied via vervoersprognoses in beeld gebracht. Dit levert rechtst

reeks in fo rm atie  voo rd e  onderzoeksaspecten geluid, luchtverontre in ig ing  en 

gebruikswaarde van het gebied.

Landschap en monumenten

Te onderzoeken effecten en de onderlinge relaties

V oorde in terpre tatie  van de effecten op het landschap, w ord t het landschap geïnte

greerd beschouwd. Er w ord t dus n iet alleen gekeken naar de verschillende elem en

ten  die het landschap vormen maar ook naar de onderlinge relaties.

De effecten van de ingrepen aan de waterloop, die in beschouwing genomen w or

den ,z ijn :

1 v isuee l-ru im te lijke  effecten, voornam elijk  ten gevolge van nieuwe constructies 

en de berging van bijvoorbeeld baggerspecie op het land;

2 invloed op cultuurh istorische e lementen en archeologische waarden o.a.ten 

gevolge van afgravingen en de verru im ing;

3 w ijz ig ingen  in de onderlinge interacties in het landschap op een hoger schaalni

veau, w aarb ij de invloed op het Schelde-estuarium  ais geheel inclusief bodem, 

w a te re n  ecologische relaties, m et invloed op landschappelijke structuur, van 

belang is. Invloed van bijvoorbeeld w a te rpe ilw ijz ig ingen  op het archeologisch 

erfgoed en andere invloeden die op projectniveau m oe ilijk  kunnen worden inge

schat, worden hier beschreven.

Methode van onderzoek en toetsing

De m ethode van onderzoek is gerich t op diverse aspecten die samen het landschap 

en zijn  waarde bepalen. Invloeden op bijzondere aardkundige waarden zoals geo- 

objecten en geom orfologisch waardevolle gebieden worden beschreven. De archeo

logische waarden worden bestudeerd aan de hand van de m onum enten en archeo

logische vindplaatsen die zich in het effectgebied bevinden en van de gebieden met 

een hoge archeologische verw achtingswaarde.De cultuurh istorische waarden w or

den geëvalueerd aan de hand van de beschermde m onum enten en stads- en dorps

gezichten en de n iet beschermde patronen en waardevolle e lementen.

De visuee l-ru im te lijke  effecten worden onderzocht aan de hand van de volgende 

onderzoekscriteria:

• de samenhang tussen de structurerende e lementen en patronen en de ru im te lij

ke eenheid van gebieden;

In he t rapp o rt'V e rke n n in g  van een s tra teg ie  voo r na tuurcom pensatie  b ij een m oge lijk e  verd iep ing  
In he t S ch e lde -es tuarium '[1 1 ] is w a t d it  o n d e rw erp  b e tre ft reeds een en ander o p  een r i j gezet



• de fijnm azighe id  en de schaal van het landschap, a fhanke lijk  van opgaande land

schapselementen;

• de openheid gebaseerd op de mate van vrij z icht en de maat van de open ru im te ;

• de toegankelijkheid die ook de belevingswaarde van landschappen beïnvloedt;

• de landschappelijke afw isseling.

De visuele beleving en de perceptie van de ingrepen in het estuariene landschap 

spelen een even belangrijke rol ais de im pact op de landschappelijke structuur. Men 

kan er van uitgaan dat beide componenten sterk met elkaar verbonden z ijn .

Bij grootschalige functieverandering van gebieden,zoals bij de aanleg van gecontro

leerde gereduceerde getijdengebieden (GGG's) o f na tuuron tw ikke ling  op agrarische 

gronden (wetlands), is n iet eenduid ig va s tte  stellen o f het per saldo een positie f o f 

negatie f e ffect op landschap be tre ft en zal volstaan worden m et een beschrijving 

van (positieve en negatieve) effecten.

Beleidstoetsing gebeurt aan de hand van waarde die aan landschappen worden 

gehecht via onder meer de status van relictlandschappen, landschappelijk waarde

volle  gebieden o f beschermde landschappen. Positief is ais deze landschappen 

bewaard b lijven o f versterkt in hun waarde, negatie f is wanneer ze aangetast w or

den o f verdw ijnen.

Studiegebied

Alleen de gevolgen van ingrepen in het plangebied ze lf en de directe landstrook 

daaromheen binnen de zogenaamde z ich tw ijd te  (oftew el de strook van w aa ru it het 

estuarium  direct in z ic h t en gevoel is) worden nog bestudeerd,to t maximaal 500 

m eter b innendijks. De indirecte gevolgen voor het landschap ais gevolg van een 

func tiew ijz ig ing  buiten  het plangebied worden n ie t beschouwd.

Referentiejaren

De meeste effecten op het landschap ontstaan pas na enige t ijd  w anneer op m idde l

lange te rm ijn  de effecten van de ingrepen gestabiliseerd zijn  (2030). Het verdw ijnen 

van m onum enten o f archeologische te rre inen is een e ffect dat onm idde llijk  optreedt 

b ij de ingreep, dus in 2010.

Mitigerende en compenserende maatregelen

Het m itigeren o f compenseren van effecten op m onum enten en landschappen is 

over het algemeen slechts beperkt m ogelijk , om dat het in veel gevallen,zoals bij 

geom orfolog ie , archeologie en m onum enten gaat om  perm anente verstoring o f ver

n ie tig ing  van waarden. In sommige gevallen kunnen door lokale m aatregelen (zoals 

het plaatsen van keermuren) perm anente effecten op bijvoorbeeld m onum enten

worden voorkomen. Bij het verloren gaan van waardevolle (historische) bep lan tin 

gen is weliswaar herp lant m ogelijk, maar het duu rt vaak weer vele tien ta llen  jaren 

voordat het oorspronkelijke beeld is hersteld.Veelal is bovendien de historische o f 

landschappelijke context verloren gegaan.

Door het uitvoeren van een bepaald beheer kunnen wel m oge lijk  optredende nega

tieve effecten op het v isuee l-ru im te lijke  landschap worden gem itigeerd.

Geluid

Te onderzoeken effecten en de onderlinge relaties

De belangrijkste effecten van de ingrepen m et betrekking to t  de onderzoeksdisci- 

pline geluid hebben te  maken m et activ ite iten  d ie ofwel t i jd e lijk  o fw e l perm anent 

een bijkom ende o f versterkte geluidsbron in het gebied vormen. Zowel de geluids- 

toenam e van activ ite iten  zoals de baggerwerken en verplaatsing van kruisende 

infrastructuur, ais de b ijkom ende gelu idsproductie  van de toenam e van transporten 

in het gebied, worden beschreven.Toename van ge lu idh inder heeft invloed op de 

mensen die in het gebied wonen en werken, maar ook op dieren. In terpreta tie  van 

deze effecten gebeurt b ij het onderzoeksduster Natuur en in de onderzoeksdisci- 

pline toxico logie en psychosomatische aspecten.

Methode van onderzoek en toetsing

Voor het aangeven van de gelu idssitua tie  w o rd t u itgegaan van de zoneringsm etho- 

d iek overeenkomstig de Wet ge lu idhinder van Nederland. Ook op het Vlaamse 

grondgebied w ord t deze m ethod iektoegepast.V oor scheepvaartlawaai is in deze 

m ethod iek niets voorzien. Alleen b ij een verwachte grote toenam e van het scheep

vaartlawaai b ij w oningen in dorpen o f steden (n iet voor v rij liggende w oningen) zal 

op basis van de rekenmethode voor industrie lawaai inzicht worden gegeven in de 

omvang van d it e ffect. De eventuele lokale gelu idstoenam e in een bepaald gebied 

door w ijz ig ingen  aan de kruisende infrastructuur, bijvoorbeeld het verhogen van 

bruggen, w ord t beschreven. De toegepaste m ethode zal, indien noodzakelijk, 

gebru ik  maken van GIS-kartering en oppervlakteberekeningen die zullen aangeven 

welke w ijz ig ing  ontstaat in de oppervlakte geluidsbelast natuurgebied en stedelijk 

woongebied. De cum ulatieve effecten van diverse gelu idsbronnen in het gebied 

worden ingeschat door de gebieden met wegverkeerslawaai, spoorverkeerslawaai, 

industrie lawaai en scheepvaartlawaai te  combineren.

Trillingsgevolgen van de ingrepen zullen, daar waar nodig, kw a lita tie f beschreven 

worden.
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Toetsing aan het beleid om vat de toetsing aan gelu idsnorm en in de Nederlandse en 

Vlaamse w etgeving. Specifiek is de verstoring van de Vogel- en H ab ita trich tlijn - 

gebieden van belang in deze studie.

Studiegebied

De prim aire gevolgen worden vastgesteld in de directe omgeving van het plange

bied to t  maximaal 500 m eter,a fhanke lijk  van de re ikw ijd te  van de akoestische beïn

vloeding. De grenzen vloeien ook d irect voort u it ingrepen in het plangebied.

Referentiejaren

G eluidhinder treed t op tijdens o f onm idde llijk  nadat de ingreep is geïmplem enteerd 

(2010).

M itigerende en compenserende maatregelen

M itigerende en compenserende geluidsmaatregelen zijn  bronm aatregelen o f m aat

regelen die de overdracht van geluid beperken. Indien nodig vanuit na tuur kunnen 

voor scheepvaartlawaai een aantal bronm aatregelen worden genom en, deze w or

den kw a lita tie f beschouwd. Op plaatsen w aa rd e  ingrepen ook andere bronnen dan 

scheepvaart betrekt,zoals w eg- en railverkeer, industrie lawaai, worden mogelijke 

maatregelen eveneens kw a lita tie f beschouwd.

Luchtverontreiniging

Te onderzoeken effecten en de onderlinge relaties

Een toenam e van de emissies naar de lucht is een gevolg van een toenam e van het 

aantal scheepvaartbewegingen o f van m ogelijke baggerwerkzaam heden.Het stor

ten , opslaan e n /o f verwerken van de gebaggerde specie kunnen ind irect een effect 

hebben op de luch tkw a lite it, maar kunnen ook geurh inder veroorzaken. W ijz ig ingen 

in de bestaande luch tkw a lite it zijn  alleen te  verw achten tijdens de aanlegwerk

zaamheden en bij w ijz ig ingen  in transportin tens ite iten .

Enerzijds is er bijgevolg een w ijz ig ing  te  verwachten in de emissies door een stijg ing  

van het aantal schepen, anderzijds moeten bijkom ende emissies van vrachtwagen- 

vervoer, spoorvervoer en m oge lijk  binnenvaart in beschouwing worden genomen.

De a lternatieven w aarbij in het ene geval een verru im ing van de vaargeul is voor

zien en in het andere geval een voorhavenontw ikke ling , hebben verm oedelijk ver

schillende im pacts op de afw ikke ling  van transporten. Dit w o rd t in eerste instantie  

beschreven in het onderzoek rond ru im te  en m ob ilite it maar w ord t in het onderzoek 

naar luchtverontre in ig ing  verder geïnterpreteerd, m et name op het vlak van de to e 

komstige C02-productie. Resultaten u it de maatschappelijke kosten-batenanalyse en 

de onderzoeksdiscipline ru im te lijke  effecten en m ob ilite it dienen h iervoor te  w o r

den geïntegreerd.
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Tot slo t zal extra in tergetijdengeb ied een extra C02-fixa tie  to t  gevolg kunnen heb

ben. In het licht van de Kyoto-afspraken kan d it een gunstig  effect z ijn .

Methode van onderzoek en toetsing

In d it Strategisch MER beperken we ons echter to t  een algemene, vooral kw alita tieve 

evaluatie van de om gevingslucht. H ierbij w o rd t gekeken naar een m ogelijke toena

me van de luchtverontre in igende parameters, de algemene em issiebijdrage,door 

een w ijz ig ing  in de verkeersstromen. De evolutie  van verschillende componenten in 

de lucht w ord t besproken: koolstofm onoxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, f ijn  sto f 

en vluchtige organische componenten.Verspreidingsberekeningen van deze stoffen 

worden evenwel n ie t uitgevoerd.

Verder w ord t een onderscheid gemaakt tussen de emissie van broeikasgassen (C02), 

verzurende gassen (N0x en S02) en de ozonprecursoren (N0x en VOS). Andere gassen 

worden buiten beschouwing gelaten.

Beleidstoetsing kan gebeuren aan nationale en in ternationa le  normen.Toetsing aan 

de Kyoto-doelstellingen betreffende de broeikasgassen w ord t ook in algemene zin 

behandeld.

Studiegebied

De effecten worden vastgesteld in de directe omgeving van het plangebied to t 

maximaal 500 meter, a fhanke lijk  van de re ikw ijd te  van de emissies. Daarnaast z ijn  er 

m oge lijk  m ilieugevolgen die een ind irect gevolg zijn  van de ingrepen (o f het o n t

breken van ingrepen) in het plangebied. Bijvoorbeeld zou het niet-verd iepen kunnen 

leiden to t  extra w egtransport en dat le id t to t  extra u its toot, ge lu id, etc. Deze effec

ten  worden n ie t kw an tita tie f, maar kw a lita tie f aangeduid. Het effectengebied is dan 

grofweg Zuidwest-Nederland en Noordwest-Vlaanderen.

Referentiejaren

Luchtverontre in ig ing treed t onm idde llijk  op nadat de ingreep is geïmplem enteerd. 

Im pact van luchtverontre in ig ing  op andere on tw ikke lingen  zoals de k lim aa tsw ijz i

g ing manifesteren zich echter pas na verscheidene decennia: alleen op het referen

tie ja a r 2100 kan een doo rk ijk  gegeven worden.

Mitigerende en compenserende maatregelen

W ijzig ingen in het beleid en het opleggen van in ternationa le  normen voo rde  

scheepvaart kunnen in eerste instantie  zorgen voor een daling van de S 02-u its toot 

en vervolgens ook voor een verbetering inzake verzuring van de om geving. Ook 

m itigerende m aatregelen voor andere stoffen bevinden zich in de sfeer van beleids

maatregelen. Beperking van de emissies aan de bron door productbeleid en techno-



logische verbeteringen zullen ook onderdeel kunnen vormen van de m itigerende 

m aatregelen.

Externe veiligheid

Te onderzoeken effecten en onderlinge relaties

Het transport van am m oniak en andere gevaarlijke stoffen over de Schelde le id t to t 

externe veiligheidsrisico's voor omwonenden zowel in Nederland ais in Vlaanderen. 

In Nederland is op een aantal plaatsen sprake van overschrijd ing van vastgestelde 

ind ividue le  risicocontour (die lig t op een risico van 1:10-6). In Vlaanderen bestaat 

een dergelijke norm  niet.

Tengevolge van de verru im ing zullen veranderingen in het transport van gevaarlijke 

stoffen over de w aterw eg kunnen optreden, hetgeen de ligg ing en omvang van de 

risicocontour beïnvloedt. Het a lte rna tie f voorhavenontw ikkeling heeft andere effec

ten  op de externe ve iligheid.

M ethode van onderzoek en toetsing

Bij het onderzoek zal ervan u itgegaan worden dat voor het gedeelte van de Schelde 

w aa rd e  w ijz ig ing  van externe ve iligheid zich potentiee l ste lt, de Nederlandse nor

m ering w ord t toegepast.

Thans is een actualisatie van het a lgo ritm e  voor de berekening van de risicocontou- 

ren aan de gang. In het Strategisch MER zullen met behulp van d it geactualiseerde 

rekenprogramma de risicocontouren vooreen  aantal verschillende verkeersscenario's 

berekend worden. De verkeersscenario's betreffen het nu la lte rna tie f en een verder 

verru im de vaargeul ( to t ge tij-ona fhanke lijke  diepgang van 13,1 m) voo rd e  referen

tie ja ren , met de drie economische scenario's vastgesteld door het Centraal 

Planbureau (CPB) en deVlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Op 

deze w ijze worden de effecten van een eventuele verru im ing en de economische 

groei op de externe ve iligheid du ide lijk  in beeld gebracht.

Studiegebied

Het probleem  van de externe veiligheid in Nederland (gebaseerd op het transport 

van am m oniak) doet zich in Vlaanderen alleen voor op het korte tra jec t tussen de 

Belgisch-Nederlandse grens en het Zandvlie t-Berendrecht-sluizencom plex (en in de 

haven ze lf tussen genoemde sluizen en de overslaginstallaties van BASF). 

S troomopwaarts van het Zandvlie t-Berendrecht-sluizencom plex kom t geen am m o- 

n iaktransport over de Schelde meer voor.

Referentiejaren

Drie referentiejaren worden onderzoch t:2010,2020 en 2030.

Mitigerende en compenserende maatregelen

M itigerende m aatregelen m oeten, ind ien nodig, gezocht worden in m aatregelen in 

het beleid inzake transport van gevaarlijke stoffen en nautische m aatregelen in het 

vaarwegbeheer.

Woon- en leefmilieu

Te onderzoeken effecten en de onderlinge relaties

De effecten op het woon- en leefm ilieu bepalen de effecten op de gezondheid. 

Gezondheidseffecten zijn  n ie t on m id d e llijk  z ichtbaar om dat er een vertraging 

optreedt. U it de andere deelonderzoeken volgen de effecten zoals w ijz ig ingen  in 

geluid, luchtverontre in ig ing  en geur, externe ve iligheid, bodem vervuiling, 

w a te r(bodem )veron tre in ig ing ,d ie  samen de gezondheid en beleving beïnvloeden. 

De gezondheidseffecten worden gerangschikt naar potentiee l gezondheidsrisico. De 

kw a lite it van de beleving en effecten hierop worden afgeleid u it de resultaten in het 

onderzoek naar ru im te lijke  functies en m ob ilite it in het onderzoek naar de gebruiks

waarde van het gebied, ais ook landschap en m onum enten. De w ijz ig ing  in externe 

ve ilighe id9) ten  gevolge van de ingrepen in het estuarium  heeft eveneens een 

invloed op de m enselijke beleving van het gebied. Ook al deze w ijz ig ingen  in 

gebiedsbeleving hebben dan m oge lijk  weer een invloed op de gezondheidstoestand 

van de mensen in het gebied.

Methode van onderzoek en toetsing

De onderzoeksaanpak naar de gezondheidseffecten bestaat u it het uitvoeren van 

een kwalita tieve gezondheidseffectscreening,afgeleid van de lokale gezondheidsef- 

fectscreening,d ie is opgesteld door het Bureau Medische M ilieukunde te  Dieren in 

Nederland.Voor de effectbeschrijv ing houdt d it in dat per a lte rna tie f aan e lk beoor

delingscrite rium  een gezondheidkundige score (GES-score) w o rd t toegekend,d ie 

varieert van 0 to t  6. Deze scores zijn  gekoppeld aan streef- o f grenswaarden e n /o f 

eenheden d ie in ternationaal aanvaard z ijn 10). Beleidstoetsing gebeurt ook aan de 

in ternationa le  normen (W orld Health Organization).

Effecten op de externe veiligheid worden in een apart onderzoek u itgew erkt en ver

taald naar de psychosomatische gevolgen voor de gebiedsbewoners.

Studiegebied

Het studiegebied is op voorhand m oe ilijk  a f te  bakenen, om dat resultaten van ande

re aspecten worden gebru ikt. Het u ite inde lijke  studiegebied w ord t daarom bepaald 

door de studiegebieden van de relevante toeleverende aspecten.

9) De externe ve iligheidsonderzoeken richten zich in he t b ijzonder op de veranderingen  in ve iligheidsrisico 's van ca lam ite iten  b ij scheepvaarttransporten  van gevaarlijke  sto ffen

10) Deze w aarden baseren zich op onder ander de N0(A)EL e n /o f TDI zoals beschikbaar in de lite ra tu u r b ij onder andere de W orld Health O rganization (WHO) o f he t Environm enta l kennisgeving hoofdstuk 5 | 40 
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Referentiejaren

De effecten van de ingrepen op de toxicologische toestand en de psychosomatische 

gevolgen kunnen on m ld d e llljk  optreden, dus vanaf het m om ent dat aan de Ingreep 

w ord t gew erkt. In het Strategisch MER worden de effecten beschreven voor de korte 

te rm ijn  (2010) evenals vo o rd e  aanlegfase. Tevens w ord t een doork ijk  gegeven naar 

de m iddellange te rm ijn  (2030).

M itigerende en compenserende maatregelen

Brongerlchte m aatregelen z ijn  preventieve m aatregelen voor de gezondheid. 

M itigerende m aatregelen kunnen liggen In beperkingen van emissies en hinder. Ze 

kunnen ook de gehlnderden en de h lnderbron maximaal u it elkaar houden o f van 

elkaar afschermen (geluldswerende maatregelen, grote afstanden to t  bronnen van 

luchtverontre in ig ing).V erm indering  van de beleving van de ru im te  kan gem itigeerd 

worden door visuele ingrepen (zoals vegeta tieaanplanting).

Gebruikswaarde van het gebied

Te onderzoeken effecten en de onderlinge relaties

De gebruikswaarde van het gebied w ord t bepaald door de ru im te lijke  effecten en de 

effecten op de m ob ilite itsa fw ikke ling  in het gebied.

Door het aanpassen van de bestaande waterweg worden andere ruim tebehoevende 

functies gew ijz igd ,zoals recreatie.Van een ingreep in de waterloop zelf,zoals de ver

ru im ing, worden voornam elijk  secundaire ru im te lijke  effecten ve rw ach tten  gevolge 

van een toenem ende scheepvaarttransporten. Ook de visserij zal beïnvloed worden, 

onder meer via de invloed op de kraam kam erfunctie  van het estuarium , hetgeen 

onderzocht w ord t in het onderzoek Natuur. Een verder gevolg is dat er eventueel u it

breiding van de terre inen van de Schelde-havens en bijkom ende lijn in fras truc tuu r 

voor het achterlandverkeer kunnen ontstaan. Deze ingrepen vallen buiten de 

Ontwikkelingsschets 2010. Ingrepen die wel aan de oevers gebeuren o f ru im tebe

slag hebben op de landzijde hebben een verandering in de verhouding van de ver

schillende bodem bestem m ingen in het gebied to t gevolg. W aarschijnlijk heeft een 

nieuwe in frastructuu r zoals bijvoorbeeld de storm vloedkering, de aanleg van de 

Overschelde o f de berging van baggerspecie op het land de meeste ru im te lijke  

im pact.

Vooral van de verru im ing van de vaargeul worden s ignificante m obilite itse ffecten 

verw acht door de verbeterde ge tij-ona fhanke lijke  toegankelijkheid van de haven 

van Antwerpen voor grotere schepen. Dit zal een verschuiving van de goederenstro

men van en naarde  havens in de zogenaam de'Ham burg - Le Havre range 'm et zich 

meebrengen. Het m aritiem e verkeer en het achterlandverkeer zal sterker toenemen 

dan zonder u itvoering  van de verru im ing.
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Een a lte rna tie f m et een on tw ikke ling  van een zogenaamde voorhaven in het estu

a rium  in Zeebrugge o f V lissingen,zal ook m ob ilite itse ffecten  to t gevolg hebben, 

om dat d it  een volled ig andere verkeersafw ikkeling zal veroorzaken van de scheep

vaarttransporten op het estuarium .

Een verschuiving van de modi die gebru ik t worden voor goederentransport u it de 

havens, is ook m ogelijk ,zow el bij de verru im ing ais bij de voorhavenontw ikkeling. 

W anneerde verru im ing n ie t uitgevoerd w o rd t,zu llen  w aarsch ijn lijk  verschuivingen 

optreden naar wegverkeer.

De verkeersstudie ten behoeve van de MKBAzal aangeven hoe groot deze te  ver

w achten verschuivingen z ijn . Ook de Overschelde kan een effect hebben op de 

scheepvaart, via het e ffect op het vaarvenster.Ten gevolge van bepaalde ingrepen 

op het land en aan de oevers kunnen ook lokale m obilite itse ffecten ontstaan door 

een verandering van de bereikbaarheid.

Methode van onderzoek en toetsing

De analyse die w ord t toegepast ve rtrekt vanuit de toekom stig verwachte vervoers

gegevens, die u it de MKBA naar voren komen. De ru im te lijke  im pact van de projec

ten  w ord t vergeleken m et het huid ig ru im te lijk  functioneren in het gebied.Vanuit 

het s tandpunt van ru im te lijke  ordening is voornam elijk  de optim alisering  van de 

bestaande ru im te lijke  struc tuu r - en de functione le  verb indingen daartussen - als

ook de s tim ulering  van m ogelijke toekom stige positieve ru im te lijk -functione le  o n t

w ikke lingen van belang.

In de toekom stige situa tie  w o rd t op basis van een analyse van de ingrepen bestu

deerd w at de im pact is op:

• ru im te lijke  relaties en verhoudingen tussen wonen en werken, m et bijzondere 

aandacht voor economische sectoren ais landbouw, visserij en recreatie;

• ru im te lijk  functioneren van wonen (relaties tussen woonkernen):socia le aspec

ten;

• ru im te lijk  functioneren van andere functies: w inke len, recreëren, gezondheids

zorg, etc.;

• im pact op de bereikbaarheid doordat het bereiken van bepaalde functies ais 

m oeilijker o f onm oge lijk  w ord t ervaren.

Er w ord t kw a lita tie f een inschatting gemaakt van de problem atiek van bereikbaar

heid van bepaalde punten en de w isselwerking m et verschuivingen in de verdeling 

tussen vervoerssoorten. De effecten op de menselijke leefomgeving worden door

vertaald naar beleving in het onderzoek rond het woon- en lee fm ilieu .



Studiegebied

Voor de ru im te lijke  en m obilite itse ffecten worden de volgende grenzen voor het 

studiegebied gehanteerd:

• prim aire gevolgen in het plangebied ze lf en de directe landstrook daaromheen 

(de strook van w aa ru it het estuarium  direct in zicht en gevoel is);

• secundaire gevolgen in de ruimere regio rond het estuarium .Gedacht w ord t aan 

gebieden m et een omvang van bijvoorbeeld geheel Walcheren o f geheel Zeeuws- 

V laanderen. Dat w il zeggen het gebied dat qua ru im tegebru ik samenhangt met 

het estuarium  (bijvoorbeeld via recreatiegebieden, bedrijventerre inen en w oon

gebieden).

Referentiejaren

R uim telijke en m obilite itse ffecten treden onm idde llijk  op nadat de ingreep is geïm 

plementeerd (20 1 0 ).Een doork ijk  naar 2030 kan gegeven worden vo o rd e  effecten 

d ie ontstaan door de ru im te lijke  im pact op m iddellange te rm ijn . De lange te rm ijn  

m et ais referentiejaar 2100 zal voor deze d iscipline n ie t bekeken w orden, om dat de 

voorspellingswaarde op dergelijke te rm ijn  voor deze aspecten te  beperkt is.

Mitigerende en compenserende maatregelen

M itigerende m aatregelen om vatten in het b ijzonder m aatregelen die de barrière- 

w erking en versnippering van menselijke ac tiv ite iten  beperken.Vooral het verzorgen 

van een verb inding op verschillende plaatsen tussen de tw ee  oevers van de geplan

de Overschelde kunnen op d it ogenb lik  reeds ais compenserende m aatregel voor de 

barrièrewerking en versnippering aangeduid worden. Deze verb indingen dienen zich 

zowel te  richten op het gemotoriseerd transport en het spoorverkeer ais op de loka

le bewoner en de fie ts - en wandelrecreant.
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6 Procedures, besluiten en projectorganisatie

Hoofdstuk in vogelvlucht
De procedure voor het Strategisch MER bestaat uit drie fases. De voorfase is gestart m et de publicatie van deze Kennisgeving. Deze leidt, na inspraak en 
advisering, to t officiële richtlijnen voor de uitvoering van het m ilieueffectenonderzoek. Daarna volgt een middenfase waarin het Strategisch MER wordt 
opgesteld. De eindfase biedt opnieuw de mogelijkheid to t inspraak en eindigt m et de vaststelling door de Nederlandse en Vlaamse overheid.

6.1 Procedure en besluiten
Ter ondersteuning van de po litieke beslu itvorm ing in het kader van de 

Ontwikkelingsschets 2010 w ord t een procedure doorlopen die voldoet aan zowel de 

Vlaamse ais Nederlandse regelgeving met betrekking to t de beoordeling van p lan

nen u it oogpunt van m ilieu . In b ijlage 4 w ord t d it nader onderbouwd.

In het kader van de Europese V oge lrich tlijn  en de Europese H ab ita trich tlijn  en de 

verta ling  hiervan naarVlaamse regelgeving is een zogenoemde passende beoorde

ling nodig. De procedure om te  komen to t deze passende beoordeling is geïnte

greerd in de procedure met betrekking to t de beoordeling van plannen u it oogpunt 

van m ilieu.

Ais in itia tie fnem er treden Rijkswaterstaat d irectie  Zeeland in Nederland en de 

Vlaamse A dm in istra tie  W aterwegen en Zeewezen, A fdeling M aritiem e Toegang op. 

De in itia tie fnem ers  hebben, via de Technische Schelde Commissie (zie paragraaf 

6 .3 ),een pro jectd irectie  laten oprichten (ProSes) die voo rde  voorbereiding van de 

Ontwikkelingsschets 2010 zorg t. ProSes is ook het adres waar bijkom ende in fo rm a

tie  over de Kennisgeving en vragen over het proces gesteld kunnen worden.

Het bevoegd gezag in Nederland is de Staatssecretaris van Verkeer & W aterstaat. 

Voor Vlaanderen is de Cel Mer van Am inal, a fdeling Algemeen M ilieu - en 

Natuurbeleid het bevoegde gezag en de instantie  die de m.e.r. begele idt.

Het Inspraakpunt Verkeer en W aterstaat en de Cel Mer van AMINAL ontvangen de 

schrifte lijke  inspraakreacties.

De procedure kan worden opgedeeld in drie fasen:

1 voorfase: opstellen Kennisgeving, inspraak en rich tlijnen ;

2 m iddenfase:opste llen Strategisch M ilieueffectenrapport (Strategisch MER);

3 eindfase: inspraak en goedkeuring.

De verschillende fasen en de erb ij horende procedurestappen worden h ieronder kort 

nader toege lich t.

Voorfase: opstellen Kennisgeving, inspraak en richtlijnen

Deze Kennisgeving is opgesteld door de in itia tie fnem ers  m et een vierledig doei:

• het verkrijgen van reacties op de voorgestelde aanpak en Ínhoud van het

Strategisch MER;

• het in form eren van belanghebbenden (personen en instanties);

• de e igenlijke start van de procedure;

• het verkrijgen van rich tlijnen  van het bevoegd gezag.

Alvorens publicatie  en inspraak plaats konden vinden, is de Kennisgeving door de 

Vlaamse Cel Mer op volled igheid beoordeeld en on tvanke lijk  verklaard. De Cel Mer 

heeft vervolgens de Kennisgeving met bew ijs van volled igheid doorgestuurd naar 

Bestendige Deputaties, gemeenten en de diverse adviserende overheidsinstanties.

De publicatie van deze Kennisgeving vo rm t de fo rm ele  s tart van de procedure. Naar 

aanleiding van de publicatie  van deze Kennisgeving bestaat de m ogelijkheid om 

deel te  nemen aan de inspraak, zoals die door het bevoegd gezag w ord t georgani

seerd. In de navolgende paragraaf is de organisatie van de inspraak en in fo rm atie 

voorziening beschreven.

Op basis van de inspraak en na advies van de'Schelde m .e.r.-com m issie 'ste lt het 

bevoegd gezag de r ich tlijnen  voor het Strategisch MER vast. Daarin is vastgelegd 

welke in fo rm atie  het Strategisch MER d ient te  bevatten en welke onderwerpen en 

aspecten per onderdeel van het Strategisch MER dienen te  worden u itgew erk t en de 

w ijze  waarop. De'Schelde m .e.r.-com m issie 'bestaat u it een werkgroep van de 

Nederlandse Commissie voo rde  m ilieueffectrapportage aangevuld m et Vlaamse 

deskundigen door de Cel Mer aangeduid. De inspraak zal aanleiding kunnen zijn  om 

de in de Kennisgeving voorgestelde aanpak en Ínhoud van het Strategisch MER aan 

te  passen. Eventueel kunnen n ieuwe m aatregelen, effecten o f gebieden worden 

aangedragen.
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Middenfase: opstellen Strategisch MER

Mede op basis van de voorgestelde aanpak in deze Kennisgeving en de rich tlijnen 

w o rd t het Strategisch MER door de in itia tie fnem ers  opgesteld. Conform het Vlaams 

Decreet op de m ilieueffectrapportage zijn  de daartoe benodigde onderzoeken u itge

voerd door in Vlaanderen erkende m.e.r.-deskundigen (zie b ijlage 10).

Eindfase: inspraak en goedkeuring

Na bekendmaking en publicatie van het Strategisch MER v ind t wederom  inspraak 

plaats en w ord t vervolgens advies gevraagd aan de 'Schelde m.e.r.-commissie'. 

Anders dan de gebruikelijke Nederlandse m .e.r.-procedurezal deze inspraakzich 

alleen richten op het Strategisch MER. De inspraak zal geen betrekking hebben op 

het (voorgenom en) beslu it. Met andere woorden: het besluit om  een 

Ontw ikkelingsschets 2010 te  maken is op zichzelf geen onderwerp van deze 

inspraak. Door de'Schelde m .e.r.-com m issie 'w ord t mede op basis van de inspraakre- 

acties bekeken o f het Strategisch MER voldoet aan de w e tte lijke  eisen, tegem oet 

kom t aan de gestelde rich tlijnen  en geen onju istheden bevat. De Cel Mer verleent 

een goed- o f a fkeuring w aarbij het Strategisch MER op de inhoude lijke  vereisten 

w o rd t beoordeeld. Daarbij gaat het om  ju is the id , vo lled igheid van de effectbeoorde

ling conform  de rich tlijnen  en vereiste hoofdstukken conform  het rich tlijnenboek 

AMINAL-Cel Mer.

De defin itieve goedkeuring van het Strategisch MER is in handen van het bevoegd 

gezag.Het bevoegd gezag zal daarbij gebru ikm aken  van de inspraakreacties,het 

toetsingsadvies van de'Schelde m .e.r.-com m issie 'en neemt akte van de beslissing 

van de Cel Mer.

Het de fin itieve  Strategisch MER zal te r ondersteuning worden gebru ikt bij het voor 

eind 2004 voorgenomen po litieke besluit van de regeringen van Nederland en 

Vlaanderen over de Ontw ikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium .

Na de po litieke beslu itvorm ing zullen de voorgenomen m aatregelen en projecten 

verder worden u itgew erkt. Bij deze verdere u itw erk ing  zal naar verw achting bij 

diverse projecten de m .e.r.-procedure op pro ject- en inrichtingsniveau m oeten w or

den doorlopen,gekoppe ld  aan de voor deze projecten geldende beslu itvorm ingspro

cedures.

6.2 Organisatie van de inspraak en informatie
voorziening

Deze Kennisgeving lig t van 17 november to t  17 december 2003 op de volgende 

plaatsen te r inzage:

• b ib lio theken (hoofdvestig ingen);

• provinciehuizen;

• gemeentehuizen;

• kantoren van de waterschappen.

De in itia tie fnem er organiseert tijdens deze inspraakronde ook een aantal in fo rm a

tieavonden.Tijdens deze avonden w ord t meer in fo rm atie  gegeven over de plannen 

en de procedure. Ook bestaat de gelegenheid form eel in te  spreken. Deze avonden 

worden t ijd ig  aangekondigd in de media.

Schrifte lijke inspraakreacties m oeten u ite rli jk  17 december 2003 zijn  ontvangen 

door:

• Voor Nederland Inspraakpunt Verkeer en W aterstaat

ProSes

Postbus 30316

2 5 0 0 GH Den Haag

te l: 0 7 0 -3 5 1 9 60 0

fa x :07 0 -3 51 9 6 0 1

website: www.inspraakvenw.nl

• Voor Vlaanderen

De opm erkingen en aanvullingen kunnen ingediend worden via een inspraakfor- 

m ulier. Dit inspraakform ulier w o rd t te r beschikking gesteld b ij de betrokken pro

vincies, steden en gem eenten. De vo lled ige Kennisgeving en het inspraakform u

lie r z ijn  te  downloaden vanaf de website w w w .m erv laanderen.be.H et inspraak

fo rm u lie r kan persoonlijk ingediend worden b ij de betrokken provincies, steden 

en gemeenten, o f kan ook via de post rechtstreeks aan het Vlaams Gewest w or

den bezorgd op adres:

M in isterie  van de Vlaamse Gemeenschap 

AMINAL

Afdeling Algemeen M ilieu - en Natuurbeleid 

Cel Mer

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium  

Koning A lbert II laan 20, bus 8 

1000 Brussel

website: www.m ervlaanderen.be
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Hieronder volgen de gem eenten/steden d ie in het kader van de inspraak worden 

aangeschreven en deels binnen het plangebied gelegen zijn  (figuur.6 .1 : ingekleurde

zones):

• Vlaanderen:

(Provincie Antw erpen): Antw erpen, Bornem, Hemiksem, Schelle, Sint-Am ands en 

Zw ijndrecht;

(Provincie Oost-Vlaanderen): Berlare, Be veren, Buggenhout, Dendermonde, 

Destelbergen, Gent, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lokeren, Melle, Merelbeke, Temse, 

Waasmunster, W etteren,W ichelen en Zele;

• Nederland:

(Provincie Zeeland) Borsele,Hulst, Kapelle, R eim erswaal,Sluis,Terneuzen,Veere 

enVlissingen.

f ig u u r  6 .1 Gem eenten / s teden d ie  aangeschreven w orden tijde n s  de insp raak

6.3 Projectorganisatie
V oorde m aatregelen en projecten die worden opgenom en in de 

Ontwikkelingsschets 2010 is het verw erven van voldoende draagvlak essentieel.

Er w ord t gestreefd naar een Ontw ikkelingsschets 2010 die zo breed m oge lijk  w ordt 

gesteund door overheden, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties.

Dit u itgangspunt is vertaald naar de organisatie van het pro ject Ontw ikkelingsschets 

2010. In fig u u r 6-2 is een overzicht van de pro jectorganisatie opgenom en.
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Opdrachtgever/opdrachtnemer (linksboven in fig u u r 6.2)

De am bte lijke  u itvoering  van de afspraken gem aakt door de bew indslieden u it het 

M em orandum  van Vlissingen [8] gebeurt door de Technische Schelde Commissie 

(TSC). De Technische Schelde Commissie heeft daartoe de Projectdirectie on tw ikke 

lingsschets Schelde-estuarium  (ProSes) opgericht.Tussen TSC en ProSes bestaat een 

opdrachtgever-opdrachtnem er-re latie .

Onderzoek (linksonder in fig u u r 6.2)

De in itia tie fnem ers zijn  ve ran tw oorde lijk  voor de voorbereiding van (de po litieke 

beslu itvorm ing over) de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium . Daartoe w o r

den een Strategisch MER, maatschappelijke kosten-batenanalyses en een 

Natuurontw ikke lingsp lan opgesteld.

Het opstellen van deze Kennisgeving en het Strategisch MER en de u itvoering van 

b ijbehorende onderzoeken is in handen van een consortium  van ARCADIS in 

Nederland en deTECHNUM-groep u it Belg ië.Het consortium  heeft daartoe samen

w erkingsverbanden gesloten m et Alkyon, Heinis W ater en Ecologie en 

W L|de lft hydraulics.

Begeleiding en Toetsing (rechtsonder in fig u u r 6.2)

De begeleiding op hoofd lijnen van de procedure behorende bij het Strategisch MER 

en de MKBA gebeurt door de Begeleidingskoepel waaraan overheden, wetenschap

pelijke ins titu ten  en belanghebbenden deelnem en. Deze koepel w ord t ondersteund 

door enkele inhoudelijke werkgroepen. (Tussen)resultaten van de procedure beho

rende b ij het Strategisch MER en MKBA worden getoetst door respectievelijk de 

'Schelde m .e.r.-com m issie '(V laam s-Nederlandse Commissie w aarbij de Commissie 

m.e.r. w ord t aangevuld m et Vlaamse deskundigen, aangeduid door de Cel Mer) en 

de Adviesraad MKBA (Vlaams -Nederlandse adviesraad van onafhankelijke deskun

digen ingesteld door de bew indslieden).Voor de begeleiding van het 

Natuurontw ikke lingsp lan is een separate begeleidingsgroep opgericht.

Advies en afstemming (rechtsboven in figuu r 6.2)

De Technische Schelde Commissie laat zich adviseren door een am b te lijk  overleg 

bestaande u it verschillende opdrachtgevende overheden: het Adviserend Overleg 

Schelde (A0S).

De bew indslieden laten zich adviseren door het Overleg Adviserende Partijen (0AP), 

waaraan maatschappelijke organisaties, belanghebbenden en niet-opdrachtgevende 

overheden deelnemen.

De adviezen van het 0AP worden in het Topberaad (bew indslieden en 0AP) bespro

ken. A0S en 0AP stemmen hun werkzaamheden a f m et ProSes.
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Bijlage 2: Begrippenlijst 

A

Archeologie

Autonome ontwikkeling 

B

Barrière

Bereikbaarheid

Binnendijks

Biotoop

Buitendijks

C

Cel Mer

Commissie m.e.r.

Compenserende maatregel

Congestie

Contour

Cultuurhistorische kenmerken 

E

Ecologie

Ecosysteem

Ecotoop

Erosie

Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen.

O ntw ikkelingen die optreden zonder dat de m aatregelen en projecten in de Ontwikkelingsschets 2010 worden 

gerealiseerd, u itgaande van vigerend beleid en bestaande w e t- en regelgeving.

Belemmering voor mens en d ie r op verplaatsingsroutes (bijvoorbeeld een weg).

M anier waarop en de t i jd  waarin een locatie bereikbaar is.

Landzijde van de d ijk , gebied dat door de d ijk  w ord t beschermd.

Plaats waar een p lant o f een d ie r geheel in z ijn  omgeving is ingepast.

W aterzijde van de d ijk , gebied dat n iet door de d ijk  w ord t beschermd.

Onderdeel van het M in isterie  van deVlaamse Gemeenschap, Departem ent Leefm ilieu en Infrastructuur, ve rantw oorde lijk  

voo rde  supervisie over m ilieueffectrapportages.

Een landelijke commissie van onafhankelijke m ilieudeskundigen in Nederland. De Commissie adviseert het bevoegd gezag 

over de rich tlijnen  en over de kw a lite it en volled igheid van het rapport.

Maatregel w aarbij in ru il voor het aanbrengen van milieuschade op de ene plaats vervangende waarden elders worden 

gecreëerd.

Vertraging van het (scheepvaart)verkeer.

Een lijn  getrokken dooreen  aantal punten van gelijke belasting/risico's. Door contouren te  berekenen is het m oge lijk  het 

gebied vast te  stellen dat een bepaalde belasting o f bepaalde risico's onderv indt.

Kenmerken die te  maken hebben met de door de mens aangebrachte elem enten, patronen en structuren die de on tw ikke

ling van het landschap illustreren in de historische tijdsperiode.

Wetenschap die de relaties tussen organismen en hun omgeving (m ilieu ) bestudeert.

Leefgemeenschap van p lant- en diersoorten in hun onderlinge verband en in w isselwerking m et de omgeving.

Leef-en voedselgebied vooreen  p lant o f dier.

Het afslijten  van land door bijvoorbeeld stromend water.
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Estuarien systeem 

Estuarium 

Externe veiligheid

F

Fijn stof

Fauna

Flora

Fysiotoop

G

Geluidshinder

Geohydrologie

Geologie

Geomorfologie

Grenswaarde

H

Habitat

I

Intergetijdengebied

L

Landschap

Luchtverontreiniging

Het estuarium  en de natuurlijke  processen die zich daarin afspelen.

W ijde, trechtervorm ige riv ie rm onding onder invloed van het ge tij.

Het risico dat mensen lopen op een ongeval door het vervoer van (gevaarlijke) stoffen.

Fijn s to f bestaat u it a llerlei verschillende u ltrak le ine  stofdeeltjes, die verschillen in grootte maar ook in 

chemische samenstelling.

De dierenwereld.

De p lantenwereld.

N iet-levende onderdelen van een ecotoop.

Gevaar, schade o f h inder ais gevolg van geluid.

Wetenschap die de samenhang tussen de geologie en het g rondw ater bestudeert.

Wetenschap die de aardkorst en haar ontstaan bestudeert.

Wetenschap d ie de na tuurlijke  vorm  van het landschap bestudeert,zoals die ontstaan is door geologische processen en 

eventueel beïnvloed is door m enselijk handelen.

Kwalite itsniveau van water, bodem o f lucht, dat tenm inste  moet worden bereikt o f gehandhaafd.

N a tuurlijk  leefgebied van een p lant o f dier.

Grond die bij vloed onderloopt en b ij eb droogvalt.

De waarneembare ru im te lijke  verschijningsvorm  van het aardoppervlak, die w ord t bepaald door de onderlinge samenhang 

en wederzijdse beïnvloeding van de factoren reliëf, bodem, water, k lim aa t,flo ra  en fauna alsmede door de w isselwerking 

m et de mens.

Vreemde stoffen in de lucht die h in d erlijk  o f schadelijk zijn  voor mensen, p lanten, dieren en goederen.
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M

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

m.e.r.

MER

Mitigerende maatregel

Mobiliteit

Morfologie

N

NAP

Natuurontwikkeling

Nulalternatief

P

Parameter

Plaat

R

Referentie

S

Sedimentatie

Schor

Slik

Streefwaarde

Suatiesluis

T

Toxische stoffen

Reëel a lte rna tie f w aarbij de best bestaande m ogelijkheden te r bescherming van het m ilieu z ijn  toegepast. 

M ilieueffectrapportage (=  procedure).

M ilieueffectenrapport.

Maatregel om  de nadelige gevolgen van de voorgenomen ac tiv ite it voor het m ilieu te  voorkomen o f te  beperken. 

Verplaatsing sged rag.

De vorm  en samenstelling van de bodem o f de wetenschap die deze bestudeert.

N ieuw Amsterdams Peil.

Het scheppen van zodanige om standigheden dat natuurlijke  ecosystemen zich kunnen ontw ikke len.

Bij d it  a lte rna tie f worden de m aatregelen en projecten in de Ontwikkelingsschets 2010 n ie t gerealiseerd Dit a lte rna tie f d ient 

ais referentiekader voor de effectbeschrijvingen van alle andere a lternatieven.

Kenmerkende grootheid.

Ondiep, soms boven het w a te r u itkom end deel van een rivier.

Vergelijking /  vergelijk ingsm aatstaf

Het afzetten van na tuu rlijk  m ateriaal (bijv.zand en slib) door w a te r- o f luchtbeweging.

Buitendijkse grond die alleen b ij zeer hoog w a te r onderloopt.

Aangeslibde maar nog n iet droogliggende grond, onbegroeid.

Waarde d ie correspondeert met een kw alite itsdoelste lling  op korte o f lange te rm ijn .

Ook wel ebsluis genoemd, een kleine (sem i)perm anente opening door de d ijk  die een vrije  doorgang vorm t tussen 

polderw ater en buitenwater.

G iftige stoffen.
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u
Uitpolderen Voorheen ingepolderd schor o f s lik  terug brengen onder invloed van het ge tij, door het verleggen van dezeewerende d ijk . 

Ook ontpolderen o f riv ie rw inn ing .

V

Vegetatie

Versnippering

Verstoring

Visueel-ruimtelijke effecten 

W

Waterkwaliteit 

Worst case

De ru im te lijke  verschijningsvorm  van planten in samenhang met de plaatsen w a a rz ij groeien en de rangschikking die zij u it 

z ichzelf hebben ingenom en.

Proces in het landschap w aarbij eerder aaneengesloten gebieden worden verkleind en de onderlinge afstand tussen deze 

gebieden w ord t vergroot.

Negatieve effecten van gelu id, lich t en tr illin g e n  op zowel het w oon- en leefm ilieu ais het n a tuu rlijk  m ilieu.

Effecten d ie te  maken hebben met de visuele waarnem ing van het landschap door de mens.

De chemische en biologische kw a lite it van water. 

Slechtst denkbare s ituatie .

Bijlage 3: Overzichtskaart

(gecombineerd m et Sam envatting Kennisgeving; zie binnenzijde voorblad)
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Bijlage 4: Onderbouwing van de procedure

Ter ondersteuning van de po litieke beslu itvorm ing in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 w ord t een procedure doorlopen die vo ldoet aan zowel de Vlaamse ais 

Nederlandse regelgeving met betrekking to t  de beoordeling van plannen u it oogpunt van m ilieu . Met name de regelgeving in Nederland is deels nog in on tw ikke ling .

Europese richtlijn

De jurid ische basis van het Strategische MER is de op 27 ju n i 2001 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie vastgestelde rich tlijn  betreffende de beoorde

ling van de gevolgen voor het m ilieu van bepaalde plannen en programma's (nr.2001/42/EG).Op d it ogenb lik  be tre ft het een v rijw illig  MER. Het doei van de procedure is ervoor 

te  zorgen dat de m ilieubelangen volwaardig in de po litieke Vlaamse en Nederlandse beslu itvorm ing over de Ontwikkelingsschets 2010 kunnen worden betrokken. De r ich tlijn  

moet medio 2004 zijn  vertaald naar nationale wetgeving.

Vertaling naar Nederlandse wetgeving

In Nederland is het de bedoeling dat de Europese rich tlijn  aangaande de m ilieubeoordeling van plannen zal resulteren in een w e tsw ijz ig ing . Met het doorlopen van de in hoofd

stuk 6 omschreven procedure in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 zal naar verw achting ruimschoots voldaan worden aan de toekom stige wetgeving om tren t SMB in 

Nederland.

Vertaling naar Vlaamse wetgeving

In Vlaanderen is de Europese rich tlijn  inm iddels deels vertaald m iddels een Decreet (18 /12/2002) voor het u itvoeren van een m .e.r.voor plannen en programma's. In het Decreet 

staat de procedure beschreven en w ord t aangegeven dat er nadere uitvoeringsbeslu iten genomen zullen worden over hoe de u ite inde lijke  p lan -m .e .r.in  de beslu itvorm ing 

gebru ik t zal worden. M om enteel ¡se re e n  u itvoeringsbeslu it in opmaak dat onderm eer zal bepalen voor welke plannen en programma's de m.e.r. van toepassing is.

Met het doorlopen van de in hoofdstuk 6 omschreven procedure in het kader van de Ontw ikkelingsschets 2010 zal worden voldaan aan dedecre ta le  bepalingen.

Memorandum van Vlissingen [8]

Het M em orandum  van Vlissingen vraagt om  een'S trategische m ilieueffectenrapportage'. Daarmee w ordt to t u itd rukking gebracht dat de relevante m ilieueffecten vroegtijd ig  bij 

de strategische beslu itvorm ing m oeten worden betrokken en dat een onafhankelijke kw a lite its toets van het m ilieuonderzoek door de Nederlandse Commissie voo rd e  m ilieuef

fect rapportage wense lijk  is. De gekozen procedure voorziet h ierin.
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Bijlage 5: Actualisatie Sigmaplan: maatregelen, projecten en alternatieven

In deel 1 van deze b ijlage worden de m ogelijke m aatregelen en projecten voor actualisatie  van het SIGMA-plan toege lich t. In deel 2 van deze b ijlage worden de alternatieven 

d ie in het MER SIGMA-plan zullen worden onderzocht beschreven.

De gehele tekst in deze b ijlage is conform  de Kennisgeving van de m .e.r.-procedure SIGMA-plan die recent te r inzage heeft gelegen.

1 Mogelijke maatregelen en projecten

Bij de actualisatie van het SIGMA-plan worden de volgende m ogelijke m aatregelen en projecten beschouwd:

A storm vloedkering;

B d ijkverhoging;

C gecontroleerde overstromingsgebieden;

D ontpoldering.

A Stormvloedkering

Stormvloedkering Oosterweel

De TV SVKSD heeft in een recente studie een verkennende analyse gemaakt van een aantal m ogelijke a lternatieve ontw erpen. De kering met hefdeuren werd daarbij vergeleken 

m et een kering op basis van een ba lgstuw ,een pneumatische resp. hydraulische klepstuw ,een bootdeur,een schuifdeur, een segm entdeur en een horizontale sectordeur.

U it deze verkennende analyse komt de variant m et horizontale sectordeur, gebaseerd op de gebouwde Maeslandkering op de Nieuwe W aterweg tussen Rotterdam en Hoek van 

Holland ais meest interessante naar voor.

V ier posities werden beschouwd voor de storm vloedkering:

• positie 1: net stroom afw aarts van St.-Annastrand;

• positie 2: Oosterweel, te r plaatse van de in 1982 geplande storm vloedkering;

• positie 3: net stroom opwaarts van de Krankeloonpolder;

• positie 4: net stroom opwaarts van het dok van Dredging Internationa l.

U it een eerste analyse b lijk t dat, om w ille  van de re la tie f kleine breedte van de storm vloedkering en de gunstige positie vanu it nautisch standpunt, de O osterweel-positie  de 

meest aangewezen locatie voo rde  storm vloedkering b lijf t ,  op voorwaarde dat de in te rfe rentie  met het tracé van de toekom stige tunne l voo rd e  s lu iting  van de Ring rond 

A ntw erpen (R1) kan worden opgelost.

In het plan-MER w ordt a priori geen voorkeur uitgesproken voor d it o f een ander type  storm vloed kering. Voor het bestuderen van die effecten die beïnvloed worden door de u it- 

voeringsdetails van de SVK (bijvoorbeeld effecten op het landschap) zal in het MER toch uitgegaan worden van de va rian te 'N ieuw e Waterweg'.

Kleine stormvloedkering ter bescherming van het Rupelbekken

Een a lte rna tie f voo rd e  storm vloedkering te  Oosterweel zou eventueel gevormd kunnen worden door de bouw van één o f tw ee  kleine storm vloedkeringen op bijvoorbeeld de 

Rupel o f de benedenlopen van de D ijleen  de Nete, in com binatie  m et GOG's.

Er bestaan nog geen ontw erpen voor deze types storm vloedkering. De u itvoering  zou te  vergelijken kunnen z ijn  met de keersluis te  Beernem o f m et de Hartelkering te 

Rotterdam.

U  T ijde lijke  Verenig ing S torm vloedkering  Scheldebekken
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B Dijkverhoging

De meest voo rde  hand liggende m anier om  de ve iligheid te  verhogen is een verhoging en versteviging van de d ijken. In to taa l werden over zo'n 512 kilom ete r werken voorzien 

in het eerste Sigmaplan. Ais de storm vloedkering n ie t gebouwd w ordt en er geen b ijkom ende overstromingsgebieden worden aangelegd kan enkel het verhogen van de d ijken 

het bestaande veiligheidsniveau verhogen.

O nder'd ijkve rhog ing 'kunnen  overigens verschillende ingrepen verstaan worden, in functie  van de beschikbare ruim te:

• Indien voldoende ruim te aanwezig is, gaat het om  vergrotingen van het d ijk lichaam . Deze vorm  van d ijkverhog ing is n iet toepasbaar ais totaaloplossing over de volledige 

lengte van de Zeeschelde. De dijken zijn  niet onbeperkt verhoog baar wegens ru im te-innam e van de d ijkvoet; deze schuift im mers land inw aarts op en kan dus in d irect con

f lic t komen m et het ru im tegebru ik achter de d ijk . Ook visueel en praktisch (voor w at be tre ft de bereikbaarheid van de rivier) z ijn  er m oge lijk  bezwaren.

• Indien er n iet voldoende plaats beschikbaar is (b.v.in  stedelijke geb ied e n ), moet de kruin op een andere m anier verhoogd worden. Dit gebeurt vaak met waterkerende 

muren in gewapend beton o f stalen damplanken m et bovengronds beperkte a fm etingen in d ik te  (zie b.v.de waterkeringsm uur langs de Scheldekaaien in Antw erpen, w a te r

kering in Baasrode).

• Indien het u itz ich t op de riv ie r be langrijk  is, kan de d ijkverhoging een beweegbare o f wegneembare kering z ijn . Hiervan bestaan vele m ogelijke u itvoeringsvorm en:schotba l- 

ken tussen wegneembare stalen profie len, schuiven die verticaal oprijzen u it de waterkering onder invloed van onder meer hydraulische d ruk en balgkeringen. In Vlaanderen 

bestaat vooralsnog w ein ig  ervaring m et deze toepassingen.

Dijken en waterkeringen versterken brengt m et zich mee dat ook alle daarin aanwezige constructies m oeten worden aangepast,zoals u itwateringsslu izen en scheepvaartslui- 

zen.

Gecontroleerde overstromingsgebieden

In to taa l werden in het eerste S igmaplan 13 gecontroleerde overstrom ingsgebieden (GOG's) vastgelegd, m et een to ta le  oppervlakte van 1133 ha.

In de koepelstudie 'Actualisatie  van het S igm aplan'werden 182 b ijkom ende potentië le  overstrom ingsgebieden (POG's) afgebakend en geëvalueerd op maatschappelijke haal

baarheid. Deze gebieden zijn  goed vooreen  to ta le  oppervlakte van 15.700 ha. Zevenenveertig van deze POG's z ijn  gelegen langs de Zeeschelde, 19 langs de Durme en 115 in het 

Rupelbekken.U it deze verzameling van potentieel geschikte gebieden zal geput worden b ij de de fin itie  van de planalternatieven van het Sigmaplan.

Een'gecontroleerd overstrom ingsgebied'bestaat u it een m et dijken om ringd gebied aan een tijr iv ie r. Een overstroombare d ijk  tussen het gebied en de tijr iv ie r, de 'overloopd ijk ' 

(waarvan de hoogte a fhanke lijk  is van de locatie en de gewenste ve ilighe id), maakt overstrom ing van het gebied m oge lijk  bij verhoogde waterstanden in de rivier.

D e 'rin g d ijk '(o p  Sigmahoogte) houdt de overstrom ingen beperkt to t het daartoe bestemde gebied. De bedoeling van gecontroleerde overstromingsgebieden is om  bij s to rm tij 

v loedw ater u it de riv ie r naar naastgelegen gronden te  brengen,om  zo de hoogte van de sto rm -hoogw ate rgo lf te  verlagen.Via de u itwateringsslu izen in de overloopd ijk  kan 

w ater dat via de overloopd ijk  het gebied is ingestroomd terug naarde  riv ie r strom en op het m om ent dat het t i j  in de riv ie r voldoende gedaald is. Figuur B5-1 geeft een princi

piële voorste lling van d it concept.

r ingdijk  I GOG | overloopd ijk  | Schelde r ingdijk  I GOG I overloopd ijk  I Schelde ringd ijk  I GOG I overloopdijk I Schelde r ingd ijk  I GOG I overloopdijk I Schelde

figuur B5-1: Principe van de werking van een gecontroleerd overstromingsgebied (606)

55  I b ijlagen



Dergelijke gecontroleerde overstrom ingsgebieden worden slechts zeer sporadisch door de riv ie r onder w ater gezet. D it schom m elt van m inder dan eens per ja a r to t  één keer op 

verschillende eeuwen, in functie  van de ve iligheid die ze m oeten bieden. In dergelijke gebieden zal een ecosysteem (o f ander bodem gebruik) to t on tw ikke ling  komen dat niet 

aangepast is aan overstrom ingen.

W anneer meer frequente  overstrom ingen plaatsvinden kan het ecosysteem zich hieraan aanpassen en gaan de overstrom ingen één van de belangrijkste drijvende krachten 

worden in het gebied. Ais een overstrom ingsregime w ordt verkregen dat sterk analoog is aan w a t de buitendijkse schorren ondervinden, is w e llich t een vergelijkbare schoront- 

w ikke ling  m ogelijk . Een dergelijke schorontw ikkeling zou de natuurwaarde van het gebied gevoelig verhogen. Het concept'gecontroleerd gereduceerd getij'(GGG) kom t hieraan 

tegem oet.

r ingdijk  GOG overloopd ijk  | Schelde 1 r ingd ijk  GOG overloopdijk I Schelde 1ringd ijk  GOG overloopdijk I Schelde 1 ringd ijk  GOG overloopd ijk  I Schelde 1

f ig u u r  B 5 -2 : P rinc ipe  van de w e rk in g  van een g e b ie d  m e t gereduceerd  g e t ij  (6 6 6 )

Voor zowel GOG's ais GGG's w ord t de d ijk  langs de waterweg ingerich t ais overloopdijk. Op kruin en ta luds w ord t een bekleding aangebracht om  aan overstortend w ater te  kun

nen weerstaan. Bovendien k rijg t het bestaande d ijk lichaam  een verbreding om de s ta b ilite it te  vergroten en de ta luds onder flauw ere helling te  kunnen leggen.

Ontpoldering

Bij on tpo ldering  verschuift men de riv ie rd ijk  een eind landinwaarts, zodat een gro te r areaal onder de dagelijkse invloed van het ge tij kom t. Een stuk van de valle i gaat daarbij 

dus deel uitm aken van het riviersysteem; een scheiding tussen r iv ie re n  overstromingsgebied onder vorm  van een overloopd ijk is h ier n ie t aanwezig. Deze maatregel is vooral 

in teressant vanu it na tuurbehoudstandpunt, om dat het potentiee l areaal slikken en schorren erdoor vergroot.

De hoeveelheid w a te r die in het riviersysteem geborgen kan worden neemt uiteraard ook toe door on tpo ldering, maar d it levert bij extrem e storm vloeden m inder extra ve ilig 

heid op dan het geval is b ij gecontroleerde overstrom ingsgebieden. Enkel het vo lum e boven het gem iddeld hoogwaterpeil kan b ij on tpo ldering  im mers aangesproken worden 

b ij storm vloeden, de rest w ord t al ingenom en bij een gewoon hoogw ate ren  is dus n ie t meer beschikbaar voor berg ing2).Ontpo ldering  heeft ais bijkom ende beperking dat 

bodem gebruikvorm en d ie bij in rich ting  ais gecontroleerd overstromingsgebied nog m oge lijk  b lijven (b.v. landbouw, m in o f meer extensief) uitgesloten worden. De oorspronke

lijke  polder keert vo lled ig terug naar het riviersysteem.

2 Te onderzoeken alternatieven

In het plan-MER worden planalternatieven bestudeerd die n iet alleen samengesteld z ijn  u it verschillende'bouwstenen', maar die ook leiden to t  u iteenlopende ve ilighe idsni

veaus. Enkel dan kan nagegaan worden in hoevereen hoger ve iligheidsniveau (o f beter, het erb ij horende lagere risico) nog te  verantwoorden valt, rekening houdend met de 

eveneens hogere maatschappelijke en andere kosten, en bestaat er een goede kans dat de m ilieu-im pacten van het p lana lte rna tie f dat u ite inde lijk  w ord t geselecteerd ook ten 

gronde zijn  bestudeerd in het plan-MER.

Er is daarb ij gestreefd naar het bekomen van een reeks planalternatieven die gezamenlijk:

• alle projecten ('bouw stenen'van het plan) en hun varianten aan bod laten komen;

• rekening houden m et de meest plausibele combinaties van bouwstenen;

• een brede gecombineerde marge aan residuele risico's en aan maatschappelijke kosten en baten vertegenwoordigen.
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N ula lte rnatie f A fwerking van het Sigmaplan van 1977, m et uitzondering van deSVK.Geen enkele GOG w ordt ingerich t alsGGG (behalve een deel van Kruibeke-Basel- 

Rupelmonde zoals voorzien)

A lte rna tie f la  Volledig afwerken van Sigmaplan van 1977 inclusief een SVK stroom afw aarts van Antwerpen

A lte rna tie f 1b Idem ais a lte rna tie f la ,  maar geen SVK te  Oosterweel, wel te  Mechelen en Lier

A lte rna tie f 2a Geen bijkom ende GOG's noch storm vloedkering, dijken worden verhoogd to t  een hoogte voldoende om een veiligheid van ongeveer 1/2500 te  garanderen. 

Type van waterkering w ord t aangepast aan de lokale om standigheden (geen varianten).

A lte rna tie f 2b Geen bijkom ende GOG's noch storm vloedkering; d ijken worden verhoogd to t  een hoogte voldoende om een veiligheid van ongeveer 1/4.000 te  garanderen. 

Type van waterkering w ord t aangepast aan de lokale om standigheden (geen varianten).

A lte rna tie f 3a Oorspronkelijk Sigmaplan w o rd t afgew erkt m et uitzondering van de SVK. Bijkomend worden zoveel m oge lijk  nieuwe GOG's ingezet om  te  komen to t een 

veiligheidsniveau van ongeveer 1/4.000, geen enkele onder vorm  van GGG's. A lte rna tie f 3b Zoals a lte rna tie f 3a, maar alle GOG's worden ingericht alsGGG 

(voor zover de topog rafie d it to e la a t).

A lte rna tie f 3c Zoals a lte rna tie f 3a, maar er w ord t zoveel m oge lijk  gekozen voor on tpo ldering, in afstem m ing m et de prio rite iten  van het Natuurontw ikke lingsp lan (NOP) 

voor het Schelde-Estuarium.

A lte rna tie f 4 Oorspronkelijk Sigmaplan w o rd t afgew erkt m et uitzondering van de SVK. Bijkomend worden zoveel m oge lijk  nieuwe GOG's ingezet om  te  komen to t een 

veiligheidsniveau van ongeveer 1 /2500 ,geen enkele o ndervo rm  van GGG's.

A lte rna tie f 5 Oorspronkelijk Sigmaplan w o rd t afgew erkt m et uitzondering van de SVK. Bijkomend worden zoveel m oge lijk  nieuwe GOG's ingezet om  te  komen to t een 

veiligheidsniveau van ongeveer 1/1.000, geen enkele onder vorm  van GGG's. Antwerpen (en eventueel andere stedelijke gebieden) w ord t door d ijkverho

gingen b ijkom end beschermd to t  een niveau boven de 1/1.000.

A lte rna tie f 6 Oorspronkelijk Sigmaplan w o rd t afgew erkt m et uitzondering van de SVK. Bijkomend w ordt het project Overschelde3) ingezet. Er worden geen extra GOG's 

aangelegd.

A lte rna tie f 7 Oorspronkelijk Sigmaplan w o rd t afgew erkt m et uitzondering van de SVK. Bijkomend w ordt het project Overschelde ingezet én de in a lte rna tie f 3a gedefi

nieerde GOG's.

A lte rn a tie f8  Door m iddel van m aatregelen op de bovenlopen van de rivieren w ord t vooral gezorgd voor bescherming tegen overstrom ingen veroorzaakt door extreme 

bovendebieten.

Tabel B 5 - 1 :  O verz icht van m o g e lijk  te  bestuderen  onde rzoeksa lte rna tieven  voor h e t S IG M A-plan
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Bijlage 6: Selectie van mogelijke natuurontwikkelingsmaatregelen

In ju n i 2003 is het door het R ijks instituu t voor Kust en Zee (RIKZ), de Universitaire Instelling A ntw erpen (UIA) en het In s tituu t voor Natuurbehoud (IN) opgestelde onderzoeks

rapport'V oorste l voor natuurontw ikke lings-m aatregelen ten  behoeve van de Ontw ikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium ' [2] gepubliceerd. In het rapport worden ais 

e indresultaat tw ee pakketten van natuurontw ikkelingsm aatregelen gepresenteerd die volgens de onderzoekers van de genoemde ins titu ten  e lk  afzonderlijk  realisatie van het 

streefbeeld u it de LTV [1] m oge lijk  maken. Daartoe werden grofweg v ijf  stappen doorlopen. Navolgend worden deze stappen verwoord. Het vo lledige rapport is na te  lezen via 

website www.proses.nl en www.proses.be.

Stap 1: Selectie te beschouwen (deel-)gebieden

In Vlaanderen is het na tuurlijke  overstromingsgebied van de Zeeschelde en haar z ijriv ie ren in beschouwing genomen to t waar het ge tij merkbaar is. Aan Nederlandse zijde is d it 

gebied te  groot en is grofweg de Westerschelde m et d irect aangrenzende polders in beschouwing genom en. Dit gebied is vervolgens in negen deelgebieden verdeeld:zie Figuur 

B 6 -1 voor een ru im te lijke  weergave en Tabel B 6 -1 voor een om schrijving.

f i g u u r B 6 - I :

Beschouw de geb ied, ing e d ee ld  in  9  deelgebieden

Stap 2: Uitwerken subdoelen en prioritering per deelgebied

Het streefbeeld u it de LTV is geconcretiseerd in een aantal subdoelen door voor alle relevante processen en patronen de knelpunten en de m ogelijke typen  m aatregelen te 

inventariseren. Daarbij zijn  de volgende processen en patronen m et bijbehorende indicatoren onderscheiden: 

fysische processen in relatie to t  energiedissipatie, het meergeulenstelsel en buffering van de zoetw aterafvoer;

(bio)chemische processen in relatie to t  de gehalten aan zuurstof, koolstof, stikstof,fosfor, opgelost silic ium  en toxische stoffen;

ecologische processen in de relatie to t  de aanwezigheid en ac tiv ite it van m acro fy ten,fy top lankton ,zoöp lankton , benthos, vis, vogels en zeehonden;

patronen bestaande u it hab itat zoute/brakke schorren en laagdynamisch m atig  s lib r ijk  in tergetijdengebied en ondiep gebied.

MiiAn'pcbicd

/ lIÏV.

2) Het gem idde ld  hoogw a te rpe il l ig t  bij o n tpo lde ring  w e lisw aa r ie ts lager ais gevolg van he t f e it  da t de riv ie r zich m eer in de breedte u itsp re id t, m aar d it  verschil is w aa rsch ijn lijk  
n ie t erg betekenisvo l, te n z ij men spreekt over de o n tpo lde ring  van g ro te  delen van de va lle i, w a t gezien he t h u id ig  bodem g eb ru ik  ónm o g e lijk  is. b ijlagen | 58
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Tabel B6-2:0mschrijving van de negen beschouwde deelgebieden

Code Zone Deelgebied
01 VIRaa Westerschelde M ondingsgebied, aan westzijde begrensd door het Zwin, W estkapelle en de Vlakte van de Raan,aan de oostzijde begrensd door de lijn

Vlissingen-Breskens

02 VIHari Westerschelde Zoute (polyhaliene) W esterschelde,tussen Vlissingen/Breskens en de lijn  Hansweert-Perkpolder

03 HanGr Westerschelde Brakke (mesohaliene) W esterschelde,tussen Hansweert/ Perkpolder en de Nederlands-Belgische grens

04 GrBur Zeeschelde Brakke overgangszone in d e  Zeeschelde, van de Nederlands-Belgische grens to t voorb ij Burcht

05 BurTm Zeeschelde O ligohalienezone van de Zeeschelde, tussen Burcht en de brug te r hoogte van Temse, inclusief de Rupel

OóTmDem Zeeschelde Zoete zone m et lange v e rb lijftijd , van deTemsebrug to t  de brug van Dendermonde

07 DemGt Zeeschelde Zoete zone m et korte ve rb lijftijd , van de brug van Dendermonde to t  Gent

08 Durme Zeeschelde Durme

09 ZeDNe Zeeschelde Getijgebonden zones van Zenne, D ijle, Beneden Nete, Grote Nete en Kleine Nete

De knelpunten en daaruit volgende subdoelen spelen n ie t In dezelfde mate In e lk  deelgebied. Om het estuarien functioneren te optim aliseren Is het be langrijk  dat In elke zone 

van het estuarium  vooral aandacht geschonken w ord t aan de meest nijpende knelpunten In dat gebied en dat daarop Ingespeeld w ord t met de meest effic iën te  m aatregelen. 

Tabel B6- 3 geeft per deelgebied de p rio rite it van de onderscheiden subdoelen weer.

Stap S: inventarisatie natuurontwikkelingsmaatregelen

Er is een zo breed m ogelijke inventaris gemaakt van a llerhande m ogelijke natuurontw ikke lingsm aatrege len. Hierbij zijn  v ijf  categorieën onderscheiden. In Tabel B 6 -4  een over

zicht opgenomen.
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Tabel B6- 3: Prioriteiten in subdoelen per deelgebied

Subdoelen 01 VIRaa 02 VIHan 03H anG r 04 GrBur 05B urTm  OöTmDem 07 DemGt 08 Durme 09ZeDNe
maximaliseren buffe r bovenstroomse afvoer 0 0 0 0 + + + + + + +

maximaliseren tida le  energiedissipatie + + + + + + + + + + + + +

uitbre iden meergeulenstelsel 0 + + + + 0 0 0 0 0 0

optim aliseren na tuu rlijk  habitatprocessen + + + + + + + + + + + + + + + + + +

m inim aliseren tu rb id ite it 0 + + + + + + + + + + + +

optim aliseren koolstofhuishouding 0 0 0 0 0 0 0 0 0

optim aliseren stikstofhuishouding 0 0 + + + + + + + + + + +

optim aliseren zuurstofhuishouding 0 0 0 + + + + + + + + +

optim aliseren fosforhuishouding 0 0 0 0 0 0 + + +

optim aliseren silic ium huishouding + + + + + + +

optim aliseren prim aire productie 0 + + + + + + + + + + + +

optim aliseren condities voor zoöplankton 0 + + + + + + + + + + + + +

optim aliseren condities voor benthos + + + + + + + + + + + + + + + + +

optim aliseren vism igratie 0 + + + + + + + + + + + + +

uitbre iden areaal ondiep laagdynamisch water + + + + + + + + + + + + + + + + +

uitbre iden areaal slik + + + + + + + + + + + + + + + + +

verlagen dynam iek slik 0 + + + + 0 0 0 0 0 0

uitbre iden areaal schor + + + + + + + + + + + + +

verjongen schor + + + + + + + + + + + + + 0 0

uitbre iden areaal wetland 0 0 0 + + + + + + + +

O neutraal 
+  belangrijk  

+  +  zeer belangrijk  

blanco onbekend
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Tabel B6- 4: Overzicht van mogelijke natuurontwikkelings-maatregelen

nr. Omschrijving van de maatregel Definitie van de maatregel

MO.O Categorie 0: Niets doen

M1.0 Categorie 1: Maatregelen in het estuarium: uitbreiden en fixeren van intergetijdengebied

M1.1 Geul: verdieping Creëren van ondiep w a te r In nevengeulen.

M l.2 Bodem nevengeul: ophogen Een nevengeul gedee lte lijk  a fs lu iten,zoda t een laagdynam isch ondiep w a te r ontstaat, door bv kribben, drem pel, m orfo lo 

gisch storten).

M l.3 Getijdengebied: afplaggen Herstellen van overstrom lngsreglme typisch voor een In tergetijdengebied (slikken en schorren) door bu itend ijks gebied af 

te  plaggen; onder meer om schorverjonging te  verkrijgen.

M l.4 Getijdengebied: constructie Het aanleggen van constructies die in tergetijdengebieden beschermen en te g e lijk  gelegenheid geven to t  aangroei door 

sedim entatie  vb. rljzendam m en, kribben.

M l.5 Getijdengebied: suppletie Zandsuppletle toepassen m et ais doei het In tergetijdengebied te  beschermen en ondertussen ook aangroei te  stim uleren.

M l.6 Slikfixatie : constructie Aanleggen van constructies om de slikrand te  fixeren.

M l.7 Slikfixatie : suppletie Zandsuppletle aanwenden om de slikrand tegen erosie te  beschermen.

M l.8 Schorfixatie: constructie Aanleggen van constructies om de schorrand te  fixeren.

M l.9 Schorfixatie: suppletie Zandsuppletle aanwenden om de schorrand tegen erosie te  beschermen.

M l . IO U itpolderen: afgraven Opgehoogde buitendijkse gebieden afgraven om het overstrom lngsreglme typisch vooreen  getijdengebied te  herstellen.

M2.0 Categorie 2: Ruimtelijke uitbreiding van de estuariene invloed

M2.1 U itpolderen: d ijkdoorbraak Een d ijk  op een aantal strategische plaatsen doorsteken om het achterliggend gebied weer onder getijdeninvloed te 

brengen. Indien nodig voorafgegaan door het op ju is te  u itgangshoogte brengen van het betreffende gebied (afgraven, 

ophogen).

M2.2 U itpolderen: d ijk  verw ijderen Verw ijderen van een d ijk  om  het achterliggend gebied weer onder ge tijdeninvloed te  brengen. Indien nodig voorafge

gaan door het op ju is te  uitgangshoogte brengen van het betreffende gebied (afgraven, ophogen).

M2.3 Sluisbeheer: perm anent Estuariene Invloed land inw aarts u itbre iden door u itwateringsslu izen perm anent (behoudens extrem e om standigheden) 

open te  zetten.

M2.4 Sluisbeheer: occasioneel Estuariene Invloed land inw aarts u itbre iden door u itwateringsslu izen gedurende gecontroleerde perioden open te  zetten.

M2.5 Doorlaatm iddelen: duikers en Permanente verb inding tussen riv ie r en achterland door het plaatsen van eenvoudige tw eezijd ig  werkende doorlaa tm id 

suatiesluizen delen.

M3.0 Categorie 3: Herstel van natuurlijke overgangen en gradiënten

M3.1 N atuurlijke overgang : herstel Het weer verbinden van oude rlv lerlopen, meanders en kreken m et de rivier, onder meer door de aanleg van suatiesluizen 

o f duikers brakke/zoete overgangsgebieden m et gereduceerd ge tij creëren.

M3.2 N atuurlijke overgang: herstel Herstellen van de long itud ina le  (zout-zoet) en de verticale (van ondiep watergebied naar hoog schor) gradiënten.

M3.3 Natuur en veilighe id : golfoverslag Toelaten van beperkte golfoverslag over d ijk  = >  on tw ikke ling  b innend ijks brak gebied, en m inder noodzaak to t  d ijkver

hoging bij zeespiegelstijg ing.

M3.4 Dijkverdediging m et terrassen Terrasconstructie die In de bestaande d ijks truc tuu r w o rd t aangelegd om een meer natuurvrlende lljke  d ijkverdedig ing te 

verkrijgen.

M3.5 D ljkbekledlng na tuurvriende lijk Vervangen van harde d ljkbekled lng door meer natuurvriende lijke  d ljkbekled lng.
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F
M4.0 Categorie 4: Structureel en functioneel herstel van binnendijkse gebieden

M4.1 Binnendijks na tuuron tw ikke ling  Inrichten van w etlands ( gebieden inrichten en beheren ais w a te rrijk  natuurgebied door dynamisch grondwaterbeheer,

ontrasteren, eventuele verw ijderingen  van bestaande ontginningsbossen en extensieve beheersmaatregelen).

M4.2 Binnendijks beheer Beheerslandbouw (beheers landbouw om  de belasting van de riv ie r te  verm inderen en b ij te  dragen to t  de plaatselijke

b iod ivers ite it door bijvoorbeeld het aanleggen van bufferstroken, het toepassen van een meer dynamisch waterpe ilbe- 

heer, besproeien van akkers.

MS.O Categorie 5: Soortgerichte maatregelen

M5.1 Vegetatie: aanplanten Aanplanten van vegetatie  om een bepaald vegetatie type in stand te  houden o f te  on tw ikke len.

M5.2 Vegetatie: vraatbescherm ing Aanbrengen van een constructie  om vegetatie  (al dan n iet aangeplant) te  beschermen tegen vraat.

M5.3 Visbiotoop Bio toopontw ikkeling  in het stroom gebied ten behoeve van vissen.

M5.4 Vism igratie Maatregelen ten behoeve van vism igratie .

M5.5 Vogeleiland Aanleggen van een eiland om de hab itat van vogels u it te  breiden o f te  vervolledigen.

M5.6 Vogelinlagen Aanleggen van een b innendijkse inlaag om de hab itat van vogels u it te  breiden o f te  vervolled igen.

M5.7 Vogelsubstraat Aanpassen van substraat van een gebied om de hab itat van vogels u it te  breiden o f te  vervolledigen.

Stap 4: Doelmatigheid en haalbaarheid van de maatregelen per deelgebeid

V oora lle  m aatregelen is onderzocht in welke mate per deelgebied een bijdrage w ord t geleverd aan het realiseren van de subdoelstellingen.Vervolgens is vo o rd e  best scorende 

m aatregelen per deelgebied de haalbaarheid onderzocht op basis van biotische en abiotische gebiedskenmerken, m ogelijke koppeling aan andere functies en maatschappelijke 

randvoorwaarden.

Stap 5: Samenstellen maatregelensets

Op basis van de resultaten van de voorgaande stappen zijn  tw ee  complete ambitieuze maatregelensets m et een vergelijkbare oppervlakte aan na tuuron tw ikke ling  samenge

steld waarmee zo optim aal m oge lijk  naar het streefbeeld w ord t toegew erkt. Bij maatregelenset A staat het grootschalig u itpolderen en het on tw ikke len van w etlands in relatie 

m et ge tij voorop. Maatregelenset B is gericht op kleinschalige u itpo lderen en het on tw ikke len van w etlands in relatie met afvoerregim e. In Tabel B 6 -5  zijn  de m aatregelen per 

set nader u itgew erkt.
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Tabel B6- 6: Overzicht maatregelensets A en B 

P la n a lte rn a t ie f  A

01 VlaRa 02 VliHan 03 HanGr 04 GrBur 05 BurTm 06TmDem 07 DemGt 08 Durme 09 ZeDNe Totaal

Kribben - 50 - - - - - - - 50

Afgraven schor 400 - 43 45 - - - - 488

Uitpolderen 750 2000 694 682 252 366 74 804 372 5993

GGG - - - 454 - - - - 454

Doorlaatm iddel - - - 168 - 152 71 - 717 1108

Dijkherlocatie - - - - - - - 152 1376 1529

W etland ontw ikke len - - - - 64 970 1498 283 333 3148

P la n a lte rn a t ie f  B

1151 2052 697 897 820 1494 1650 1247 2807 12770

01 VlaRa 02 VliHan 03 HanGr 04 GrBur 05 BurTm 06TmDem 07 DemGt 08 Durme 09 ZeDNe Totaal

Verondiepen - 50 330 - - - - - - 380

Kribben - 60 60 - - - - - - 120

Afgraven schor - 10 420 43 45 - - - - 518

Uitpolderen 230 1035 1285 - 23 38 - 74 27 2712

GGG - - 294 159 344 245 74 194 - 1310

Doorlaatm iddel - - - 112 - 152 41 33 540 878

Dijkherlocatie - - - - - - - - 790 790

W etland ontw ikke len - - - 455 387 575 - 797 616 4338

Beheerslandbouw - - - - - 477 1509 135 118 730

230 5257 3783 2559 2434 4469 4917 3719 7696 37316
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Bijlage 7: Ingreep-effectrelaties

A. Veiligheid tegen overstromen 

Actualisatie Sigmaplan

De in fo rm atie  over de ingrepen in de Zeeschelde ten  behoeve van de veiligheid tegen overstromen w ordt opgenom en in de rapporten en onderzoeken die in het kader van de 

actualisatie van het Sigmaplan worden onderzocht en gerapporteerd.

- geen effect 
*  w ein ig  belangrijk  effect 

* *  po tentiee l significant effect

Overschelde

prim aire m a a tre g e le n / 
projecten

afgeleide effecten Bodem W ater Ecologie Landschap Geluid Lucht M e n s-to x Mens-RO

Aanleg werkzaamheden 

Overschelde

Verstoring en afname van de kw a lite it en * *  

d ivers ite it van de natuur in het gebied.

* * * *  *  * ■ '

Verstoring en m oge lijk  verandering van de 

aanwezigheid van vis en schelpdieren 

in het gebied.

* *

Hinder voor bewoners en gebruikers 

van het gebied.

' " * * *

Aanwezigheid Overschelde Afname overstromingsrisico in het 

Schelde-estuarium . M ogelijk  toenam e 

overstromingsrisico in de Oosterschelde.

* * * *  * * * *

Verandering van de w a te rkw a lite it in 

Wester- en Oosterschelde.

** (D **(1) * *  ** (D '

Verandering kw a lite it en d ivers ite it 

natuurwaarden.

' **(1) **(1) ■ *

Verandering gebruikswaarde van 

het gebied (m o b ilite it,fu nc tie w ijz ig in g , 

barrièrewerking, recreatie)

* *  _ * *  * * *
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B. Toegankelijkheid

Verdieping en verbreding vaargeul

prim aire effecten afgeleide effecten Bodem W ater Ecologie Landschap Geluid Lucht Mens- tox Mens-RO
Toename transport- 

potentiee l per zeeschip naar 

en van Antwerpen.

Handhaving e n /o f verbetering economische 

kracht van het Antwerpse havengebied en ais 

gevolg daarvan verandering van de aantrek

kelijkheid van de overige Schelde-havens.

*  * *  * * *

Afname (verm inderde groei) van 

a lternatieve verkeersstromen over weg, 

raii en w a te r en veranderingen in de daaraan 

gekoppelde belasting van het m ilieu 

(m et name C02 en gelu id).

* * * *

Toename verstoring van de natuur door 

zeescheepvaart.

* *

W ijz ig ing  w a te rkw a lite it door ongelukken * *  

en lozingen van scheepvaart.

* * * * * *

Veranderingen in de externe veiligheid 

door to e - o f a fnam e van de kans op 

ongelukken met schepen.

* * *

Veranderingen arealen ondiep Verandering d ivers ite it van ecotopen 

water, slikken en schorren door en soorten 

m orfologische veranderingen.

* * * *

Verandering hoeveelheid vissen 

en schelpdieren.

' * * * *

Verandering aantrekkelijkheid van 

het gebied voor recreatie.

' " * *

Verandering waterstanden 

en -strom en

Verandering ve iligheid tegen 

overstromen.

' * * * * *

Veranderingen in de w a te rkw a lite it. * * * * * * -

Veranderingen in de overstrom ingsduur 

en frequentie  van ondiepw atergebieden, 

slikken, schorren en oevers.

* * *  * * *
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■
Baggeren en storten van baggerspecie

prim aire effecten afgeleide effecten Bodem W ater Ecologie Landschap Geluid Lucht Mens- tox Mens-RO
Verandering in het evenw icht 

in het meergeulensysteem 

van de Westerschelde.

M ogelijk  risico van onomkeerbare 'kante ling ' 

van het meergeulensysteem naar een 

ééngeulsysteem.

r * * * * * * * *

Verandering van de kw a lite it en d ivers ite it 

van de natuurwaarden

' ' * * ' ' ' ' *

Opwoelen van bodemmateriaal Verslechteren van het doorzicht. * * * * * * - - - *

Veranderen (meestal verslechteren) 

van de w a te rkw a lite it.

' ' * * ' ' * * * * '

Voorhavenontwikkeling

Ruimtebeslag en aanlegwerk- 

zaamheden voorhaven(s)

Optreden van directe en indirecte 

m ilieueffecten

**(D **(D **(D *0 ) **(D * *0 ) *

Aanwezigheid en functioneren Toename transportpo ten tiee l per zeeschip 

voorhaven(s) naar Zeebrugge e n /o f Vlissingen.

' *0 ) **(D **(D **(D * * **(D * *

Veranderende

vervoersstromen

Optreden van (in)d irecte m ilieueffecten ' ' ' ' ' * * **(D * *

C. Natuurlijkheid

De beide pakketten u it de voorstudie van het Natuurontw ikke lingsp lan hebben dezelfde type  effecten. De aard en in tens ite it van de effecten zal per pakket echter verschillen. 

Deze verschillen zullen u it het onderzoek m oeten gaan b lijken.

Pakketten A en B: uitpolderen en wetlands

prim aire effecten afgeleide effecten Bodem Water Ecologie Landschap Geluid Lucht Mens- tox Mens-RO

Toename areaal natuurgebied Verandering (toename) omvang, d ivers ite it 

en kw a lite it natuurwaarden.

* * * * * * *  * *

Verandering gebruikswaarde van het gebied 

(m o b ilite it, func tiew ijz ig ing , ba rrièrewerking, 

recreatie)

* * *  * * * *

Toename overstromingsgebied Morfologische veranderingen (ligg ing, 

diepte, omvang, etc) van geulen, platen, 

ondiepw atergebieden, slikken en schorren.

* * * * * * *  * * *

Verandering (afname) overstromingsrisico. - * * - * * -

Veranderingen voor (schelpdier)visserij. - * * - - * *

Verbetering w a te rkw a lite it (zuiverende * *  

werking overstromingsgebieden)

* * * * *  * '

(D in d it  Strategisch MER is een begrenzing van het onderzoek ingébracht zoals beschreven in de hoofdstukken 4 en 5 .Sommige potentiee l s ign ificante effecten worden in d it 

onderzoek enkel op hoofd lijnen en kw a lita tie f behandeld o f krijgen zeer beperkte onderzoeksaandacht.
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Bijlage 8: Gebiedsbeschrijving

De morfologie van hetSchelde-estuarium

Het Schelde-estuarium  is een van nature dynamisch estuariumsysteem dat een open en n a tuu rlijk  mondingsgebied omvat, een systeem van hoofd- en nevengeulen m et tussen

liggende platen en ondiepwatergebieden in de Westerschelde, en een meanderend riviersysteem op de Zeeschelde. Het systeem verandert continu onder invloed van natuurlijke  

processen en m enselijk handelen.

De na tuurlijke  processen en m enselijke ingrepen, zoals zandw inning en vaargeulonderhoud,zorgen ervoor dat het systeem van geulen en platen in de Westerschelde in verschil

lende r ic h ting e n 'ka n te lt '4). Er is evenwel nog onzekerheid over het blijvend karakter van deze waargenomen veranderingen. Op d it m om ent w o rd t een sedim entexport gecon

stateerd van het riviersysteem naar het zeesysteem.Tezamen met het e ffect van dezeespiegelrijz ing zou sedim entexport he t've rd rinken 'van  het estuarium  to t gevolg kunnen 

hebben. De oorzaak van het transport van sedim ent u it het estuarium  is vooralsnog onbekend.

Naast deze veranderingen in de grootschalige zandhuishouding worden ook veranderingen in de a rea lem 'geu l'/ondiepw atergeb ied ','in te rgetijdengeb ied ' (slikken en platen) en 

'schorren'waargenom en in de Westerschelde [10 ,12 ].Voor het ondiep w a te r l ijk t de sterk dalende trend van laatste tien ta llen  jaren to t  staan gekomen. Het areaal platen in het 

w este lijk  deel daalt nog steeds (m et ca. 150 ha in de laatste 3 jaar), maar de toenam e in het m idden en het ooste lijk  deel is omgezet in een constante lijn  op het niveau van 

1996. De schorren in het w es te lijken  ooste lijk  deel van de Westerschelde gaan nog steeds langzaam achteru it in areaal. De slikken in het w e s te lijke n  het m idden deel gaan niet 

verder achteru it, d ie van het ooste lijk  deel nemen in oppervlakte iets toe. In de m orfologische deelstudie van de LTV [13] en in het MOVE-rapport [10] w o rd t gesteld dat er aan

w ijz ingen zijn  dat de hoeveelheid geborgen specie op bepaalde plaatsen binnen het estuarium  een kritische grens genaderd is waarboven het bestaande meergeulensysteem in 

het gedrang zou kunnen komen. Praktijkervaring bevestigt dat de bestaande stortp laatsen van baggerspecie in de Westerschelde inderdaad hun maximale capaciteit benade

ren. Voor het storten van grotere hoeveelheden baggerspecie in het estuarium  ze lf zu llen dan ook a lternatieve stortlocaties m oeten gevonden worden.

De waterbeweging en waterkwaliteit in het Schelde-estuarium

Het ge tij is de drijvende kracht voor de opbouw  en werking van het estuarium  en veroorzaakt g radiënten in zoutgehalte, sedim entsamenstelling, diepte en overstrom ingsduur 

in de lengte en de breedte en in vertica le richting.

Het ge tij is dom inant dubbeldaags m et een geringe dagelijkse ongelijkheid . Per ge tij w ord t over de lijn  Vlissingen-Breskens gem iddeld 30% van het in het estuarium  aanwezige 

w ater u itgewisseld. De zoete afvoeren in het Zeescheldebekken worden door de werking van het g e tij achter in het bekken geaccumuleerd, waardoor het zoutgehalte van de 

Westerschelde sterk kan variëren.

Kengetallen Schelde-estuarium  (exclusief het m ondingsgebied)
W ateroppervlakte   370 km 2

W atervo lum eestuarium  ................................................................................. 2,8 m iljard m 3

Lengte estuarium deel (W esterschelde) 55,3 km

Lengte getijgebonden rivierdeel (W ester- en Zeeschelde)  160 km

Breedte V lissingen- Breskens 5 km

Breedte aan de grens  2 km

Breedte te r hoogte van Antwerpen ............................................................................ 400 m

Breedte te r hoogte van Gent ........................................................................................ 54 m

Max. bereik ge tij te r  hoogte van S c h e lle ...................................................................... 5,33 m

Totale langjarige gem iddelde rivierafvoer van zoet w a t e r ...................5,7 m iljoen m3 per getij

Gemiddelde jaarafvoer zoet w a te r ...................................................................... 3 m iljard m 3
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4) 'K an te len ' b e tekent da t de ve rhoud ing  tussen de gem idde lde  d iep tes van tw ee  geulen in een 'ce l've ran d e rt. D it is een n a tu u r li jk  proces in de W esterschelde. Het cellenconcept 

is o n tw ikke ld  door WL | d e lft hydraulics in he t kader van de LTV Schelde-estuarium  om te  bepalen o f  he t voortbestaan  van he t m eergeulensysteem  in gevaar kom t door bag
ge r- en s to r ta c tiv ite ite n . De W esterschelde w o rd t ais een ke tting  van cellen w ee rgegeven [13 ,14],



Het Schelde-estuarium  is een open systeem dat vanu it de bovenstroomse gebieden (de valle i en de Boven-Zeeschelde) een inpu t k rijg t van zoet water, nu triën ten (s tiksto f en 

fosfaat), organische stof, slib evenals toxische en vervuilende stoffen. Deze worden in het estuarium  verw erkt doordat zich a lle rle i fysische, chemische en biologische processen 

afspelen. De resulterende o u tpu t van deze in terne werking belandt via de Westerschelde in de Noordzee.

De belasting m et toxische stoffen is de laatste jaren fors afgenom en en ook de organische belasting is tengevolge van het opstarten van verschillende waterzu iveringsinsta lla 

ties in Vlaanderen afgenom en evenals de troebelheid.

Na het in werking treden van de waterzu iveringsinsta lla tie  in Brussel zal het organisch stofgehalte nog verder dalen. M inder zwevende sto f betekent echter m inder voedsel voor 

het bodem leven.Op de Boven-Zeeschelde ¡ser sinds kort herstel van de rivierleefgemeenschappen waar te  nemen ais gevolg van langzaam verbeterende w a te rkw a lite it. Op te r

m ijn  w ord t verdere verbetering verw acht ais gevolg van bijkom ende kleine w aterzuiveringen langs de Schelde.

W aterkw alite itsproblem en in het mondingsgebied worden voornam elijk  veroorzaakt door de kw a lite it van de afw atering  bij Heist aan Zee.

De ecologische waarden in het Schelde-estuarium

Het Schelde-estuarium  is een aaneengesloten gebied (35.000 ha exclusief de zijriv ie ren en de m onding) m et bijzondere natuurwaarden. Binnen Europese en m ondia le context 

te lt  het estuarium  zeldzame landschappen en b iotopen, w aaronder de brak- en zoetwaterslikken en -schorren . De verm enging van zoute en zoete wateren binnen de waterko

lom  vorm t de basis van bijzondere levensgemeenschappen. Het Schelde-estuarium  is ais watergebied binnen Europa tevens van groot belang voor diverse soorten vogels (zoals 

de kluut, grote stern, v isd ie f en diverse strandlopers, eenden en ganzen) ais broed-, doortrek en overw interingsgebied.

De oorspronkelijke na tuurlijke  dynam iek van het estuarium  is in de loop der ti jd  veranderd. De hoofdgeulen liggen door inpolderingen, bedijk ing en geulbestorting  aan de bu i

tenzijde  vast waardoor de na tuurlijke  dynam iek sterk afgenom en is. H e t'p laa t'a reaa l is toegenom en en het a reaa l'ond iepw a te r','s lik 'en 'schor'is  afgenom en. De laatste jaren 

z ie t men echtereen stabilisatie  van de a rea len 'p laa t'en 'ond iep  w a ter'(13). De ru im te e n  om standigheden voo rvo rm ing  van nieuwe schorren en slikken is evenwel sterk afge

nomen. H ierdoor is er een verregaande hab ita tfragm enta tie  van de in tergetijdengeb ieden, vooral in de Zeeschelde, die m igra tie  van soorten verh indert.

Vele van de ecologische problem en in estuaria en kustzeeën worden veroorzaakt door ingrepen in de w aterlopen van het rivierbekken.

Slikken en schorren spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in de natuurlijke  estuariene processen. Hun hydraulische weerstand bevordert sedim entatie , ve rm indert troebelheid 

en schept betere m ogelijkheden voor prim aire productie.

M om enteel is de w a te rkw a lite it nog steeds sterk lim ite rend voo rd e  aanwezige levensgemeenschappen. De belangrijkste gevolgen zijn  een lage prim aire productie, afnemende 

filte rw erk ing ,zuurs to flooshe id , een buiten verhouding grote heterotrofe kringloop en m icrobieel voedselweb, een zeer hoge C02 u its toot, verschuiving van tw eeklepp igen en 

kreeftachtigen naar w orm achtigen binnen de diergemeenschap en een soortenarm e visgemeenschap (m et name trekvissen en estuariene soorten ontbreken). De filte rw erk ing  

be tre ft m et name de om zetting  van stiksto fverb ind ingen in atmosferisch N2 (onder zuurstofloze om standigheden). De afname hiervan w ord t ook veroorzaakt door afname van 

arealen s lik  en schor. Bijkomend gevolg is eu tro fië ring , plaagalgen in de Noordzee.Toename van de biomassa aan algen heeft echter ook wel een positieve invloed op de bio

massa aan m icrofytobenthos, althans in het m iddendeel en het oostelijk deel van de Westerschelde.

Volgende trends werden waargenomen voor de diverse ecologische groepen in de periode van de m onito ring  van het MOVE-programma (sinds 1996, [10]):

Ecologische groep W aargenom en trends
Fytoplankton Afname van de prim aire productie door verm inderde beschikbaarheid van voedingsstoffen en verm inderd doorzicht

M icrofythobenthos Gelijk o f lichte toenam e van de biomassa gekoppeld aan de biomassa algen

Bodemdieren Sterke natuurlijke  jaarlijkse variatie

Garnaal en vis Geen gegevens

Vogels Gelijke populaties o f lichte toenam e van visdief, Dwergstern en Grote stern. Ruifunctie van Bergeend toegenom en. In m iddendeel afname voed- 

selconsumptie van steltlopers.
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Overige aspecten in de beschrijving van het estuarium

Landschap Westerschelde

Landschappelijk omvat het dynamisch estuarium landschap b innendijkse (landzijde rivier) gebieden en buitendijkse gebieden. In het b innendijkse gebied omvat het 

Oudlandgebied grote open gebieden, en ru im te lijk  besloten hoger gelegen kreekruggen. Het N ieuwland gebied is een recenter ingepolderd gebied met kleine polders en kreek- 

restanten alsook voorm alige getijdengeu len. In het buitendijkse gebied dom ineren de open wateren en de b ij eb droogvallende platen en slikken. De landschappelijke a fm e tin 

gen van de Westerschelde bedragen in alle rich tingen verscheidene kilom eters; w a t enorm  is. Het natuurreservaat Verdronken Land van Saeftinge is een in Europa uniek gebied 

met specifieke landschappelijke eigenschappen: begroeide schorren doorsneden door actieve geulen en kreken.

In het mondingsgebied lig t een overgangsgebied tussen land en w a te r dat bestaat u it du inen. De bewoning langs de d ijken van de Westerschelde is voornam elijk  geconcen

treerd in enkele grote kernen en in diverse dorpen. De dorpen zijn  met name herkenbaar aan de kerktorens die ver boven de bebouw ing uitkom en en in het open landschap 

goed zichtbaar z ijn . Het overgrote deel van de dijken is onbebouwd. Een aantal oude dorpen is vroeger m et fo rtifica ties  versterkt geweest.Vaak nog herkenbaar aan de aanwezi

ge restanten o f aan de vorm .Voorbeelden hiervan zijn  het fo r t  bij Breskens, E llew outsdijk en Bath. Bijzondere gebieden aan de d ijken zijn  verder de grote havens en industrie 

terre inen bij Vlissingen, Borsele (het Sloegebied) en Terneuzen. Met name in de avond en nacht zijn  deze gebieden fe l verlicht.

Het b innendijkse landschap van de Boven-en Beneden-Zeeschelde is in hoofd lijnen onder te  verdelen in drie  landschapstypen: De Scheldepolder (m et stedelijk en industriege

bied en polders, plaa tselijk stroken m et ecologisch en landschappelijk waardevolle slikken- en schorren), de Zandstreek ten  noordoosten van Gent (zandstreek zowel binnen ais 

buiten de Vlaamse Vallei, met een rivierensysteem m et een meanderend karakter m et bolle akkers, bossen en een sterk gediversifieerd landschap) en de Zandleem streekten 

zuiden van Gent (m et in tensief agrarisch geb ru iken  graslanden m et houtkanten). De d ijk  lig t d ich t langs de Schelde. De buitendijkse overgangszone bestaat voornam elijk  u it 

een smalle zone van gorzen. De invloed van eb en vloed neemt in landinwaartse richting af. De bewoning langs de d ijk  is een aaneenrijg ing van kleinere kernen veelal langge

rekt langs de d ijk . Op enkele plekken is de bebouw ing geconcentreerd in grotere kernen zoals W etteren en Dendermonde. Een bijzondere gebied is de grote haven van 

Antwerpen.

In het algemeen ge ld t dat de woonkernen en bedrijventerre inen zullen b lijven groeien. In Vlissingen - Oost Sloegebied) was een u itb re id ing  gepland vooreen Westerschelde 

Container Terminal. Na verw erping van de streekp lanw ijz ig ing  door de Raad van State is het onbekend o f d it project doorgaat. In Antwerpen (linkeroever) w ord t nog verdere 

havenuitbre iding voorzien. In Antwerpen zal tevens een aanleg van een n ieuwe oeververbinding plaatsvinden teneinde de ring van Antwerpen te  s lu iten. In de provincie 

Zeeland zijn  er plannen rond het concentreren van de g lastu inbouw .

Voor het hele plangebied ge ld t dat er jachthavenprojecten in on tw ikke ling  z ijn .

Geluid

In het Schelde-estuarium  kunnen een aantal ge lu idbronnen worden aangewezen. Dit z ijn  de schepen die varen in het gebied.Verder zijn  havens en industriegebieden be langrij

ke locale ge lu idbronnen.V oor het overige kan worden gedacht aan w e g -e n  railverkeer. De gelu idgevoelige gebieden in het Schelde-estuarium  z ijn  v rijliggende w oningen en 

stedelijke gebieden en natuurgebieden. Indien de natuurgebieden buitend ijks, nabij de vaargeu l,z ijn  gelegen ondervinden zij m oge lijk ,z ij het beperkte, geluidsoverlast door 

scheepvaart.Voor stedelijke gebieden ge ld t dat deze 'achter de d ijk 'z ijn  gelegen, en dus op grotere afstand van de vaargeul z ijn  gelegen waardoor de geluidsoverlast hier 

beperkter zal z ijn .

Luchtkwaliteit

Volgens de m eetresultaten u it de m eetstations gevestigd in Vlaanderen varieert de jaargem iddelde luch tkw a lite it in 86%  van de gevallen van goed to t  normaal. Dezelfde luch t

kw a lite it w o rd t teruggevonden in de m eetstations in Nederland. U it deze eerste evaluatie b lijk t dat de algemene jaargem iddelde luch tkw a lite it in het Schelde-estuarium  ais vrij 

goed kan worden beoordeeld.
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In de verontre in ig ing  van de lucht heeft het wegverkeer een b ijzonder be langrijk  aandeel (to t 58 % van de C02—u itstoot b ijvoorbeeld).Scheepvaartverkeer heeft veel m inder 

invloed. De luch tkw a lite it w ord t enerzijds bepaald door natuurlijke  emissies, anderzijds door antropogene emissies. Emissies afkom stig van het verkeer kunnen onderverdeeld 

worden al naargelang de im pact die zij kunnen hebben op de om geving, m et name broeikasgassen (koolstofd ioxide), verzurende emissies (stikstofd ioxide en zwaveldioxide) en 

ozonvormers (vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden en koolstofm onoxide). Zowel voor stikstofoxiden ais voor koolstofdioxide w ord t verw acht dat de beleidsdoelstellingen 

in 2010 n ie t gehaald zu llen worden. De ozonconcentraties in de lucht kennen evenwel reeds een daling in voorkomen van piekwaarden. De concentraties aan ozonprecursoren 

daarentegen nemen toe.

Ruimtelijke functies in het gebied

Naast de bebouwde kernen (w oon- en werkgebieden), ¡ser in het Schelde-estuarium  ook nog een aantal belangrijke terre inen gereserveerd voor bedrijfsactiv ite iten . Deze s itu 

eren zich in de eerste plaats rond de drie grote havens in het projectgebied, nl.Vlissingen,Terneuzen en Antw erpen. Daarnaast z ijn  er verspreid over het gebied en met name 

langs de Schelde nog verschillende bedrijfsterre inen gelokaliseerd.

Van de ongeveer 180 m iljoen ton  m aritiem e goederenoverslag (2002) in het Schelde-estuarium  w ordt 13 m iljoen in V lissingen, 24 m iljoen in Gent en 14 m iljoen in Terneuzen en 

129 m iljoen ton  in A ntw erpen afgehandeld. Met een gem iddelde jaarlijkse s tijg ing  van 2,5%  zal de to ta le  overslag voo rde  eerste drie  havens over 5 jaa r m oge lijk  60 m iljoen 

ton  bedragen In het havengebied Gent-Terneuzen z ijn ,d irec t en indirect, 60.000 personen werkzaam ,Vlissingen geeft werkgelegenheid aan 15.000 personen, (ram ing voor 

1998). Het havengebied van Antwerpen gee ft,d irec t en ind irect, werkgelegenheid aan 107.000 personen (ram ing voor 1998).

Ondanks de w ereldw ijde  economische recessie is het m aritiem  containervervoer van en naarde  haven van Antwerpen vorig jaar spectaculair gestegen (m et 14% in 2002). De 

bestaande Containerterm inals hebben evenwel hun capaciteitsgrenzen bere ikt. Het in aanbouw  zijnde Deurganckdokop de Linkeroever van de Schelde moet de toekom stige 

groei opvangen.

De laatste ja ren doet een toenem end aantal diepstekende containerschepen de haven van Antwerpen aan. Om deze schepen tijongebonden te  kunnen ontvangen w ord t een 

verdere verdieping van de vaargeul gewenst.

Het studiegebied bestaat voornam elijk  u it al dan n ie t landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het landbouwareaal in het gebied zal op korte en m iddellange te rm ijn  niet 

veranderen, tenz ij in de havenuitbre idingsgebieden en door na tuurontw ikke ling  (realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in Nederland). Naast landbouw  is ook de visserij 

ac tie f in het gebied en dan m et name op de Westerschelde. Het estuarium  fungee rt ais kinderkam er voor garnaal en jonge  vis.

Hoewel het Schelde-estuarium  geen uitgesproken toeristisch im ago heeft, worden in het gebied toch heel w at recreatieve ac tiv ite iten  on tp loo id . Het meest in het oog springen 

het s trandtoerism e,de p leziervaart, het wandelen en fie tsen. Recreatief g e b ru iken  m edegebruik zullen in het gehele estuarium  b lijven groeien. Deze toenam e zal zich u iten in 

het aantal mensen dat het gebied bezoekt.

S trandrecreatie (zonnen,zw em m en,surfen) is geconcentreerd in het mondingsgebied van de Westerschelde en is daar een belangrijke economische sector. Het zicht op de 

langsvarende schepen van en naar de Scheldehavens is een bijkom ende attractie .

Recreatievaart w ord t beoefend in het gehele Schelde-estuarium . De Westerschelde te lt ongeveer 1500 ligplaatsen voor jachten. De grootste jachthavens zijn  Breskens (meer dan 

600 plaatsen), Terneuzen (300),Vlissingen (250) en Paal (150). De jachthavens van Antwerpen (op Rechteroever en Linkeroever) hebben thans bijna 500 ligplaatsen. Ook verder 

s troom opwaarts langs de Schelde bevinden zich nog vele jachthavens, maar deze zijn  allen veel kleiner. In W illebroek, langs het kanaal Schelde-Brussel, lig t een grote jachtha

ven m et meer dan 500 ligplaatsen. De dijken langs de Schelde vormen zeer aantrekkelijke routes voor wandelaars, fietsers en in toenem ende mate skaters.Vanaf de d ijken kun

nen de wandelaars genieten van een afwisselend u itz ich t op het scheepvaartverkeer, na tuur en om liggend landschap. Er w o rd t naar gestreefd om het recreatief gebru ik van de 

d ijken, dat reeds in hoge mate aanwezig is, te  versterken en kw a lita tie f te  verbeteren.
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Infrastructuur en mobiliteit in het Schelde-estuarium

In het gebied liggen enkel belangrijke spoorwegen die vooral volgens een oost-w estoriën ta tie  lopen. De noord-zuidverb indingen liggen tussen de steden Antwerpen en de 

randstad in Nederland en passeren zo het estuarium gebied.Voor het vrachtvervoer lig t er een spoornetwerk in de haven van A ntw erpen dat verbonden is met het h interland. 

Ook Terneuzen kent een h interlandverb ind ing naar Gent via het spoor.

De belangrijkste autosnelwegen liggen in een vergelijkbare constellatie ais de spoorwegen. Daarnaast w ord t het Schelde-estuarium  regelm atig ondertunne ld  door de hoofdw e

gen, zoals door de Kennedytunnel te r hoogte van An tw erpen ,de  Liefkenshoektunnel in het Antwerpse havengebied en de W esterscheldetunnel te r hoogte van Terneuzen. De 

veerdienst Vlissingen-Breskens zet alleen nog voetgangers en fie tsers over.

Naast de Westerschelde en de Zeeschelde ais bevaarbare w aterlopen in het estuarium , is het Zeekanaal tussen Gent en Terneuzen een belangrijke bevaarbare w aterw eg in het 

studiegebied.
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Bijlage 9: Beleidskader

Internationaal

Juridisch kader

• Biodiversiteitsverdrag van Rio 1992

• Conventie van Bern

• Conventie van Bonn

• Ramsargebieden (In ternationa le  Conventie (2 februari 1971)

Europa

Juridisch kader

• Beschikking Nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 ju li 1996 betreffende com m unauta ire richtsnoeren voo rde  on tw ikke ling  van een transeuropees 

vervoersnet

• D ochterrichtlijnen inzake luch tkw a lite it:

R ichtlijn  1999/30/EG | R ichtlijn  2000/69/EG | R ichtlijn  2002/3/EG

(In drie dochterrichtlijnen worden luch tkw a lite itsnorm en (grenswaarden, alarm drem pels en streefwaarde) voo rde  voornaamste vervuilende stoffen (resp. S 0 2 , N02 en NOx, 

benzeen en CO, 03,) vastgelegd. De vierde doch te rrich tlijn  die betrekking zal hebben op de resterende stoffen d ie in Bijlage I van de Kaderrichtlijn  worden genoemd 

(Cadmium, Arseen, Nikkel, Kwik en PAK's) is m om enteel nog in voorbereiding.)

• Europese r ich tlijn 'E va luatie  en Beheersing van Omgevingslawaai' (EC-2002/49), vastgesteld 18 ju li 2002 (Gemeenschappelijke aanpak voor het verm ijden, voorkomen en ver

m inderen van de schadelijke effecten van geluid op de volksgezondheid)

• Europese wetgeving i.v.m .zeevervoer (De opgelegde voorwaarden geven in de marge een aantal randvoorwaarden aan inzake externe veilighe id , havenin frastructuur en 

b innenvaart.)

• H ab ita trich tlijn  (92/43/EG)

• Kaderrichtlijn  84/360/EG inzake emissies (Luchtverontre in iging veroorzaakt door industrië le  bedrijven werkzaam in onder andere de sector van de energieproductie , de pro

ductie  en om zetting  van m etalen, de chemische industrie  en afva lverw ijdering  door verbranding. Volgens deze rich tlijn  dienen de in rich tingen onderw orpen te  z ijn  aan een 

vergunningssysteem. In de daaropvolgende dochterrichtlijnen werden voor welbepaalde categorieën van in rich tingen emissiegrenswaarden bepaald zoals onder andere het 

geval is voor grote stookinsta lla ties en voor verbrandingsinsta lla ties voor s tedelijk  afval. Emissiebeperkingen voor VOS-emissies gelden onder andere b ij de ops lag-en  over

slag van benzine en b ij het gebru ik van organische oplosm iddelen b ij bepaalde werkzaamheden en in insta lla ties (1999/13/EG).)

• Kaderrichtlijn  inzake luch tkw a lite it (96/62/EG) (Kaderrich tlijn  m et betrekking to t  de luch tkw a lite it meer bepaald voor 13 polluenten zijnde S02, N02, PM, Pb,03 , Benzeen,

CO, PAK, Cd, As, Ni en Hg. Deze kaderrich tlijn  geeft een n ieu w e n  samenhangend algemeen Europees kader voor de beoordeling en het beheer van de luch tkw a lite it. De kader

rich tlijn  ze lf bevat geen luchtkw alite itsnorm en deze worden vastgelegd via de verschillende dochterrichtlijnen.)

• Kaderrichtlijn  W ater (KRW) (2000/60/EG)

• NEC -R ich tlijn  /  R ichtlijn  2001/81/EG inzake emissieplafonds (In de National Emission Ceilings -  rich tlijn  worden emissieplafonds vastgelegd voor het jaa r 2010 aangaande 

de u its toot van NOx, S02,VOS en NH3 voor elke lidstaat.)

• R ichtlijn  98/74/EG van de commissie van 1 oktober 1998 to t  w ijz ig ing  van rich tlijn  93/75/EEG van de Raad betreffende de m in im um eisen voorschepen die gevaarlijke o f ver

ontre in igende goederen vervoeren en die naar o f u it de zeehavens van de gemeenschap varen

• R ichtlijn  1999/13/EG -  so lven trich tlijn  (R ichtlijn  inzake beperkingen ten  aanzien van VOS-emissies afkom stig van het gebru ik van organische oplosm iddelen b ij verschillende 

werkzaamheden en in installaties.)
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• R ichtlijn  2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 ju n i 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het m ilieu van bepaalde plannen en pro

gramma's (PB L197 van 21.7.2001, b lz .30)

• R ichtlijn  92/72/EG inzake verontre in ig ing  van de lucht door ozon (De rich tlijn  bevat m aatregelen inzake m eting  van ozon, de u itw isse ling  van in fo rm atie  tussen de lidstaten 

en de Europese Commissie en in fo rm atie  en a larm ering van de bevolking.)

• Scheldeverdrag

• Verdrag van Malta (D it verdrag heeft ais doei het archeologisch erfgoed te  beschermen ais bron van het Europees gemeenschappelijk geheugen en ais m iddel voor geschied

kundige en wetenschappelijk studie. Behoud van archeologische waarden vorm t h ierb ij in principe het u itgangspunt.)

• Verordening (EEG) nr. 1017/68 van de Raad van 19 ju li 1968 houdende de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over 

de b innenwateren

• Verordening (EG) nr. 1655/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 19 ju li 1999 to t w ijz ig ing  van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad to t vaststelling van de 

algemene regels voor het verlenen van financiële  b ijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken

• Verordening (EG) n r.2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de oprich ting  van het Comité voor m aritiem e veiligheid en voor

kom ing van verontre iniging door schepen (C0SS) en houdende w ijz ig ing  van de verordeningen op het gebied van m aritiem e veiligheid en voorkom ing van verontre iniging 

doorschepen

• Verordening (EG) nr.417/2002 van het Europees Parlem enten de Raad van 18 februari 2002 betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige 

uitvoering  o f een gelijkw aard ig  on tw erp  voor enkelwandige olietankschepen en to t  in trekking van Verordening (EG) nr. 2978/94 van de Raad

• V oge lrich tlijn  (79/409/EG)

Beleidsm atig kader

• Assessment o f Plans and Projects S ign ificantly a ffecting  Natura 2000 sites

• ESDP'European Spatial Development Perspective'

• Europa: ESDP'European Spatial Development Perspective': Towards Balanced and Sustainable Development Perspective o f the  European Union

• Europees Groenboek Haveninfrastructuur (Om een debat te  lanceren over de effic iency van havens en m aritiem e infrastructuren, hun in tegra tie  in de m ultim oda le  trans- 

Europese netwerken en de toepassing van concurrentieregels in deze sector.)

• Langeterm ijnvisie Schelde-estuarium  (2001)

• M in isterië le  Conferentie overtroposferisch ozon in Noordwest-Europa (Londen,20-21 /05 /96  (Op deze conferentie werd afgesproken m aatregelen te  tre ffen  om tegen 2005 

ervoor te  zorgen dat zich geen verhoogde ozonconcentraties meer kunnen voordoen, samen te  werken m et in ternationa le  organisatie die zich met ozonbestrijd ing bezighou

den de u its toot van de voornaamste ozonprecursoren te  verlagen)

• Schelde Actieprogramma

• Spatial Vision North West-Europe (In het kader van het Interreg NC-programma is een ru im te lijke  visie opgesteld voor het transnationale gebied van Noordwest-Europa. 

Hierin worden de principes van het ESDP gebiedsgericht doorvertaald. De ru im te lijke  visie moet een kader bieden voo rde  andere Interreg IIC/IIIB projecten.)

• Tweede Benelux Structuurschets. (Nota m et ru im te lijke  principes, visie en gebiedsgerichte concepten voo rde  Benelux en deelgebieden, aanvaard door de benelux-m in isters 

bevoegd voor ru im te lijke  ordening.)

• Voorstellen Havenrichtlijn  (Gemeenschappelijk s tandpunt door de Raad vastgesteld op 5 november 2002 m et het oog op de aannem ing van de rich tlijn  van het Europees 

Parlement en de Raad inzake toegang to t  de m arkt voor havendiensten), (Proposal fo ra  Directive o f the  European Parliament and o f the  Council on market access to  po rt ser

vices -  Outcome o f the  European Parliament's second reading (Strasbourg, 10 to  13 March 2003))

• W itboek: Het Europees vervoersbeleid to t  het jaar 2010: t ijd  om  te  kiezen

• Dossiernr C(2003)2261. Een 'm e t redenen omkleed advies'van de EC, inzake toepassing van de rich tlijn  79/409/EEG van de Raad van 2.4.1979 inzake behoud van de vogel

stand (de 'V oge lrich tlijn ') en rich tlijn  92/43/EEG van de Raad van 21.05.1992 inzake de instandhouding van de na tuurlijke  habitats en de w ilde  fauna e n flo ra  (de 

'H a b ita tr ich tlijn ')  m et betrekking to t  de projecten van het verdiepen van de W esterschelde.Vervolg op dossierno. 1995/4564
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Bilateraal

Beleidsm atig kader
• Langeterm ijnvisie  Schelde-estuarium  2001

Nationaal -  Nederland

• Besluit lu ch tkw a lite it -19 9 7

Juridisch kader
• Besluit luch tkw a lite it -  2001

• Besluit te r  u itvoering  van de Wet op de R uim telijke Ordening

• Flora en Faunawet

• Natuurbescherm ingswet 1998

• Planologische kernbeslissing

• Wet ge lu idhinder

• Wet houdende regels inzake plannen op het te rre in  van het verkeer en het vervoer (P lanwet verkeer en vervoer)

• Wet houdende vaststelling van n ieuwe voorschriften om tren t de ru im te lijke  ordening

• Wet inzake luchtverontre in ig ing

• Wet M ilieubeheer

• Wet op de Ruim telijke Ordening

• Wet op de W aterkeringen

• Wet Rijkswaterstaatswerken

• Wet Verontre in ig ing Oppervlaktewateren (WVO)

• Beheersplan voor de rijkswateren (2001-2004, BPRW)

Beleidsm atig kader
• Beleidsplan Westerschelde

• Bestemmingsplannen

• Derde Kustnota

• Handboek Natuurdoeltypen

• Integrale Visie Deltawateren (IVD)

• Kustbeleidsplan (in opmaak)

• Landelijk Natuurbeleidsplan

• Landschapsbeleidsplan West Zeeuws-Vlaanderen

• Landschapspark Kem pen-Zee land

• Meerjarenprogramm a In frastructuur en Transport

• Meerjarenprogramm a u itvoering soortenbeleid 2000-2004

• M ilieuprogram m a,V oortgangsrapportage 1990-1993

• Naar gebiedsgerichte economische groei, Landsdeel Zuid (2002)

• Nationaal M ilieubele idsplan (NMP-4) [M inisterie  van VR 0M ,2001]

• Natuur voor mensen mensen voor natuur; Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw
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• Natuurgebiedsplan Zeeland 2001

• Nota Belvedere

• Nota Em issiereductiedoelstellingen priorita ire  stoffen

• Nota M ilieu en Economie

• Nota Soortenbeleid

• NVVP (SVV-II)

• Provinciaal M ilieubele idsplan Zeeland

• Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan

• Provinciaal W aterhuishoudingsplan 2001-2006 (ontwerp??)

• Provincie Zeeland Beeldkw alite it

• Recreatievisie West Zeeuws-Vlaanderen

• Regiovisie Walcheren

• Samen werken aan Bereikbaarheid

• Streekplan Zeeland (1998-2005)

• Structuurschema Groene Ruimte (1995)

• Structuurschema Groene Ruimte 2 (december 2001) (ontw erp  planologische kernbeslissing)

• Structuurschema Verkeer en Vervoer

• S tructuurvisie voor de gemeente Borsele (2002)

• S tructuurvis ie  West Zeeuws-Vlaanderen

• Thema's voor de toekom stagenda voor omgevingsbeleid

• Toeristisch en Recreatief Actieprogramm a (2002)

• Tracébesluit Westerschelde oeververbindingen

• Transport in Balans

• U itvoeringsnota Klimaatbeleid

• Vierde Nationaal M ilieubeleidsplan

• Vierde Nota Ruim telijke Ordening Extra

• Vierde Nota W aterhuishouding

• V ijfde  Nota over de Ruim telijke Ordening

• Walcheren 2000+

• Waterbeheersplan Noord- en Zuid-Beveland

• Werk in u itvoering : 10-puntenplan voor het Zeeuwse natuurbele id
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Nationaal-Vlaanderen

Bodem en grondwater

Juridisch kader

Besluit van de Vlaamse 

Regering houdende algem e

ne en sectorale bepalingen 

inzake m ilieuhygiëne 

(Via rem II)

Bodemsaneringdecreet

Datum

In u itvoering  van het grondwaterdecreet dd. 24 /01 /1984  werden in afdeling  Grondwaterdecreet

2.4.1. bij V larem II en b ijlagen 2.4.1. en 2.4.2. m ilieu kw alite itsnorm en vastgesteld 24 /01/1984 en w ijz ig ingen, 

voor bodem en grondwater.

Op 22 februari 1995 keurde de Vlaamse Regering het bodemsaneringdecreet B.VI.Reg. 22/02/1995 

(gew ijz igd b ij decreet van 22 december 1995) goed en op 10 januari 1996 werd 

hetVLAREBO (Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering) goedgekeurd.

De bedoeling van het decreet is om  op een gestructureerde w ijze de bodemver

on tre in ig ing  in Vlaanderen in k a a rtte  brengen en haar systematisch aan te  pak

ken. Hiertoe voorziet het decreet een inventarisa tiep lich t van de bodem verontre i

n ig ing voor welbepaalde terre inen (lijs t risicobedrijven en -ac tiv ite iten  opgesteld 

door OVAM en opgenom en inVLAREBO) en een d u ide lijk  kader voor de vaststel

ling van de saneringsplicht (norm en voor de beoordeling van de verontre iniging) 

en de aansprakelijkheid.

Bodem verontreiniging w ord t daarb ij zeer ruim  gedefin ieerd; naast ve ron tre in i

ging van de e igenlijke bodem worden ook verontre in ig ing  van het g rondw ate ren  

verontre in ig ing  van gebouwen en constructies door verontre inigende stoffen en 

door organismen ais bodem verontre iniging beschouwd. HetVLAREBO bevat een 

beoordelingskader voor bodem verontre iniging : Enerzijds worden achtergrond- 

waarden gedefinieerd die ais normale achtergrond in n ie t-verontre in igde bodems 

met vergelijkbare kenmerken gelden en anderzijds worden bodem saneringnor- 

men gedefinieerd die bij overschrijd ing leiden to t  saneringsplicht.

Bij de overdracht van gronden d ient een bodem attest bij OVAM aangevraagd te 

worden.OVAM legt een reg istervan verontre inigde gronden aan.Gronden worden 

slechts opgenomen in het register van verontre inigde gronden ind ien op 

betreffende grond een oriënterend onderzoek werd uitgevoerd. Het bodem attest 

bepaalt o f het betrokken perceel al dan n ie t gekend is bij OVAM en o f de bodem 

e ra l dan n iet vervuild  is.

Indien de overdracht betrekking heeft op gronden waarop een in rich ting  geves

tig d  is o f was o f waar een ac tiv ite it w ord t o f werd uitgevoerd die opgenomen is 

in de lijs t van de risicobedrijven en -ac tiv ite iten  (V larebo-p lich tige  ac tiv ite iten) 

dan d ient er voor de overdracht een oriënterend bodemonderzoek te  gebeuren.

In het geval er ernstige bodem verontre iniging w ord t vastgesteld

Algemeen/ Gebiedspecifiek

Algemene m ilieuvoorw aar- 

den en Sectorale m ilieuvoor- 

waarden.

Lijst risicobedrijven en -a c ti

v ite iten  

Algemeen

Algemeen

Risicobedrijven en -a c tiv ite i

ten
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Grondwaterdecreet en afba

kening beschermingszones 

van waterw ingeb ieden

Beleidsmatig kader

Milieubele idsplan 2003-2007

Water

Juridisch kader

Besluit vandeV laam se 

Regering houdende algeme

ne en sectorale bepalingen 

inzake m ilieuhygiëne 

(Vlarem II) - Wet betreffende 

kwalite itsob jectieven opper

vlaktew ater

De bescherm ing van het grondw ater in Vlaanderen is sedert 24 /01/1984 geregeld 

door het decreet houdende m aatregelen inzake het grondwaterbeheer. Dit 

decreet vorm t de basis voor zowel de kw alita tieve bescherm ing van het grondw a

te r ais voor het g rondw ate rgebru iken  voorziet in de afbakening van w a te rw in - 

ningsgebieden en beschermingszones rond drinkw ate rw inn ingsgeb ieden.D oor 

de recente w ijz ig ingen  aan VLAREM I (12 /01 /1999 , B.S. 11 m aart 1999) w aarbij 

onder andere de g rondw ate rw inn ing  ais h inderlijke  in rich ting  werd toegevoegd 

aan de VLAREM -l-indelingslijst w ord t degrondw aterve rgunn ing  in de m ilieuver

gunning geïntegreerd (vanaf 1 mei 1999).

Het decreet van 5 ju n i 1984 A rt. 3 § 3 betreffende het grondwaterbeheer ver

m eldt dat de Vlaamse Regering in w aterw ingeb ieden en beschermingszones vo l

gende zaken kan verbieden, reglem enteren o f aan een vergunning onderwerpen:

• het vervoeren, opslaan, deponeren, afvoeren, bedelven, storten , d irect o f ind i

rect lozen en u itstroo ien van stoffen die het g rondw ater kunnen ve ron tre in i

gen

• de kunstwerken, werken en werkzaamheden, alsmede de w ijz ig ingen  in d e  

grond o f de ondergrond die een gevaar voor verontre in ig ing  van het grondw a

te r kunnen inhouden

Datum Algem een /  Gebiedspecifiek

De m u ltifu n c tio n a lite it van bodems behouden d ie op d it ogenb lik  nog m u ltifunc - O ntwerpplan April 2002 

tionee l z ijn  en de m u ltifu n c tio n a lite it herstellen overal waar nodig.

Behoud van de m u ltifu n c tio n a lite it van n ie t-verontre in igde bodems 

Onderzoek e n /o f sanering van verontre inigde bodems.

Nemen van m aatregelen in gebieden m et potentië le  erosierisico's.

Verdroging gebiedsgericht tegengaan.

Datum Algem een /G ebiedspecifiek

Basiswet 24/05/1983 Algemene normen.

B.VI.R.08/12/1998 Aanduiding opperv laktew a

te r bestemd voor drinkw ater, 

zwem water, v isw ater en 

B.VI.R. 01/06/1995 schelpdierwater.

V larem II 

gevraagd

M ilieukw a lite itsnorm en voor oppervlaktewater. De basism ilieukw alite itsnorm en, 

welke gelden voo ra lle  oppervlaktewateren, zijn  opgenom en in bijlage 2.3.1 van 

V larem II

VMM staat in voor controle op de handhaving van de w a te rkw a lite itsdoe ls te llin - 

gen en bepaalt tevens de emissienormen in m ilieuvergunningen. Indien lozingen 

op een waterloop dienen te  gebeuren d ient een m ilieuvergunning te  worden aan-

Decreet dd. 24 /01/1984 

gew ijz igd  b ij B.VI.Reg. 

12 /01/1999 en verschillende 

decreten waarvan het laatste 

decreet dd. 21/12/2001

Gebiedspecifiek: 

Beschermingszones type  1,11 

en III en waterw ingeb ieden
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Decreet betreffende de 

m ilieuvergunning en het 

Vlaams Reglement 

betreffende de m ilieuver

gunning (Vlarem I)

W et betreffende de onbe

vaarbare waterlopen

W et betreffende polders en 

w ateringen

Europese kaderrich tlijn  water

Decreet Integraal 

Waterbeheer

V oorde lozing van (afva l)w ater is een m ilieuvergunning noodzakelijk evenals 

voor het kunstm atig aanvullen en onttrekken van grondwater. Parkeerplaatsen 

eveneens.

De basiswet van 1967 gew ijz igd  bij de Wet van 23 /2/1977 en door het Vlaamse 

Gewest aangevuld met het Decreet van 21 april 1983 inzake ru im in g .3 catego

rieën van onbevaarbare w aterlopen worden in de w e t onderscheiden.

Indien (buitengew one werken van) w ijz ig ingen  aan de onbevaarbare waterlopen 

worden toegebracht (bv. In rich ting) is een gunstig  advies nodig van Am inal Water 

voor waterlopen van categorie 1 en van de bestendige deputa tie  voor de andere 

categorieën.

Polders en wateringen worden gereglem enteerd door resp.De Wet van 3 ju n i 

1957 betreffende de polders en de Wet van 5 ju li 1956 betreffende de w a te rin 

gen.H et KB van 30 januari 1958 bevat het algemeen po litie reg lem ent van de po l

ders en de w ateringen.

De polders en w ateringen z ijn  opgericht m et het oog op waterbeheersing.

Indien w ijz ig ingen  aan de bedding o f oever toegebracht worden is een gunstig 

advies nodig van het bestuur (KB 30 /01 /1958). Indien men gebieden aan polders 

/  wateringen wenst te  onttrekken is goedkeuring van de Koning noodzakelijk.

In deze kaderrich tlijn  w o rd t het belang benadrukt van in tegraal gebiedsgericht 

denken en handelen. De r ich tlijnen  in de kaderrich tlijn  hebben echter voornam e

lijk  betrekking op w aterkw alite itsaspecten en in m indere mate op w a te rkw an ti- 

te itsaspecten. De kaderrich tlijn  d ien t gebru ikt te  worden b ij de evaluatiefase.

Dit decreet moet de basis vormen van een daadwerkelijke trendbreuk in de aan

pak van de w a te rproblem atiek in Vlaanderen en leiden to t een duurzaam w ate r

beleid. Het voorziet in:

• Ruimte voor w a te r ais wapen tegen overstrom ingen

• O prichting van waterschappen: opmaak bekkenbeheerplannen tegen eind 

2006

• W atertoets: n ie t langer bouwen in overstrom ingsgevoelige gebieden

• Aankkoopplicht: Burger kan vragen aan overheid om eigendom  in overstro

m ingsgevoelige zone te  kopen

• Anders omgaan met w ater: rationeel watergebru ik

Decreet d d .28/07/1985 en 

w ijz ig ingen.

Laatste w ijz ig ing  dd. 

21/ 12/2001

Basiswet: 28 /12/1967 en 

aangevuld door Decreet dd. 

21 /04/1983

Wet van 03/06/1957 en 

Wet van 05/07/1956

23/10/2000

19 jun i 2003 aangenomen in 

de Commissie Leefm ilieu, 

natuurbehoud en ru im te lijke  

ordening van het Vlaams 

Parlement

Sectorale m ilieuvoorwaarden

Algemeen

Polders en W ateringen

Onderscheid in doe lste llin 

gen voor oppervlaktewater, 

g rondw ater en beschermde 

gebieden

Per deelbekken /  waterschap
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Beleidsmatig kader Datum A lg e m ee n / Gebiedspecifiek

Priorite itenkaart ecologisch 

waardevolle waterlopen

M ilieubele idsplan 2003-2007

Natuur

Juridisch kader

Ramsargebieden 

(In ternationa le  coventie (2 

februari 1971)

Biodiversiteitsverdrag van 

Rio 1992

Vogelrich tlijn  (79/409/EEG)

Deze kaart kan ais referentiedocum ent worden gebru ikt. Ingrepen aan de w a te r

lopen kunnen hiermee worden geëvalueerd en indien m oge lijk  m oeten ecolo

gisch waardevolle waterloopsegm enten behouden o f versterkt worden.

Relevante duurzaam heiddoelstellingen u it het Mina plan 3:

• Integraal waterbeleid:Gezonde watersystemen ontw ikke len en in stand hou

den.

Omschrijving /d o e ls te llin g  Datum

In 1971 werd e r te  Ramsar een w ereldw ijde  overeenkomst voor het behoud van VL:W et van 22/02/1979

w aterrijke  gebieden met een in ternationa le  betekenis en wel in het bijzonder 

gebieden met verb lijfp laatsen voor watervogels en verstandig gebru ik van w a te r

gebieden. De bedoeling van de conventie is het behoud van de watergebieden en 

watervogels door het oprichten van natuurreservaten in deze watergebieden. Er 

moeten bepaalde m aatregelen worden genomen voor het behoud van deze 

gebieden. Menselijke ac tiv ite iten  b lijven m oge lijk  binnen deze gebieden zolang 

ze geen sign ificante  effecten hebben op het gebied.

In 1979 werd deze conventie goedgekeurd in een w e t.O pV laam s niveau z ijn  4 

gebieden aangeduid ais Ramsargebied.Een aantal andere gebieden w o rd t opge

geven ais m oge lijk  Ramsargebied.

De doelstelling van d it verdrag is het streven naar een zo hoog m ogelijke b iod i- VL: Decreet van 19/03/1996

vers ite it door m iddel van het in situ behoud van natuurlijke  ecosystemen en 

na tuurlijke  hab itattypen.

Het b iodiversiteitsverdrag van Rio werd in 1996 goedgekeurd doordeV laam se 

Regering.

In 1979 werd door de Europese Gemeenschap de voge lrich tlijn  u itgevaardigd. Het VL: B.VI.Reg. 17/10/1988 

doei ervan is de instandhouding van a lle  n a tuu rlijk  in het w ild  levende vogelsoor

ten  op het Europese grondgebied van de lidstaten te  bevorderen.

Elke lidstaat is verp licht om  alle m aatregelen te  nemen die nodig z ijn  om  een vol

doende gevarieerdheid aan leefgebieden voor vogels met voldoende omvang te 

beschermen, in stand te  houden o f te  herstellen.

1993 - De prio rite itenkaart 

werd noo it o fficiee l vastge

steld doordeV laam se 

Regering en is s tr ik t geno

men geen beleidsdocument

O ntwerpplan April 2002

Priorita ire zones aangeduid

A lg e m ee n / Gebiedspecifiek

Specifieke gebieden aange

wezen.

Algemeen

Specifieke gebieden aange

wezen
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F

H ab ita trich tlijn  (92/43/EEG)

Beleidsm atig kader

Assessment o f Plans and 

Projects S ign ificantly affec

tin g  Natura 2000 sites

Juridisch kader

Decreet op het natuurbe

houd (21/10/1997)

Sinds 1988 zijn  er In België een aantal Speciale Beschermingzones aangeduid. In 

to taa l werden in Vlaanderen 23 gebieden aangeduid.

In 1992 werd de Europese rich tlijn  inzake de instandhouding van de natuurlijke  

habitats en de w ilde  flora en fauna u itgevaard igd. Het doei is de b iod ivers ite it te 

behouden en instandhouding en herstel van de na tuurlijke  habitats en de w ilde  

fauna en flo ra  die h ier deel u itm aken. De hab ita tr ich tlijn  bevat zowel maatrege

len inzake gebiedsbescherming ais inzake soortbescherm ing en gaat u it van de 

aanw ijz ing van speciale beschermingszones.

In het kader van de ha b ita tr ich tlijn  werd in 1996 een eerste voorstel van bescher

mingszones voor Vlaanderen ingediend b ij de Europese Commissie. De evaluatie 

van d it voorstel toonde echter aan dat vooreen  aantal habitats en soorten onvol

doende oppervlakte was aangeduid. Een aanvulling van de voorgestelde bescher

m ingszoneswas nodig.Op 4 mei 2001 heeft deVlaamse regering het voorstel van 

aanvulling m et 32 000 ha goedgekeurd. De to ta le  oppervlakte die door 

Vlaanderen m om enteel ais hab ita trich tlijngeb ied  bij de Europese Commissie is 

aangemeld bedraagt nu 101.891 ha,verdeeld over 38 gebieden.

Omschrijving /d o e ls te llin g  Datum Algemeen /G ebiedspecifiek

27/11/2001 Specifiek van toepassing op

h ab tita trich tlijngeb ieden

O m schrijv ing/ doelstelling Datum A lg e m ee n / Gebiedspecifiek

Dit is een kaderdecreet dat algemene beginselen vastlegt die verder m oeten w or VL: Deer.21/10/1997 en u it Algemeen

den u itgew erkt in u itvoeringsbeslu iten. De beginselen z ijn : voeringsbesluiten (zie ver Zie verder voor gebeids-

- M in im aal d ien t de bestaande kw a lite it en kw a n tite it in na tuur behouden te der) specifieke afbakening van

blijven (stand still beginsel) B.VI.Reg. 23/07 /1998  (u it Natuurreservaten en VEN

- Men d ient p reventie f op te  treden en te  verm ijden dat aantasting en schade aan

natuur en na tuu rlijk  m ilieu  w ord t toegebracht (voorkomingsbeginsel)
- Indien toch schadelijke gevolgen optreden, die n ie t vermeden kunnen worden,

m oeten kw a lita tie f en kw a n tita tie f evenw ichtige m aatregelen genomen w o r

den (compensatie)
Het natuurbele id en -behoud in Vlaanderen legt de nadruk op volgende aspecten: 

Horizontale m aatregelen: m aatregelen die overa l,dus ook buiten de specifiek 

voor natuur bestemde gebieden kunnen worden genomen;

Onder deze m aatregelen vallen de zorgplicht en het in tegratiebeginsel. Onder 

zorgplicht w ordt verstaan dat iedereen verp licht is om  ten  alle tijd e  schade aan

werking regels decreet vr 

N atuurbehoud,vergunnings

p lich t vegeta tiew ijz ig ingen) 

B.VI.Reg 29 /06/1999 (erken

ning van natuurreservaten) 

B.VI.Reg 11/05/1999 (erken

ning regionale landschap

pen)

B.VI.Reg 13/04/1999 

(beheersovereenkomsten)

gebieden

de natuur in de mate van het m ogelijke te  verm ijden. Het integratiebeginsel

In d it EU-document w ord t een m ethodologie opgesteld vo o rd e  evaluatie zoals 

gevraagd onder a rtike l 6.3 en a rtike l 4 van de hab ita trich tlijn .

VL: B.VL. Reg. 04/05/2001 Specifieke gebieden en soor

ten (fauna e n flo ra ) aange

wezen
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Vlaamse na tuur- en 

bosreservaten /  Erkende 

natuurreservaten (29/06/03)

Vergunningsplicht voor vege-

ta tiew ijz ig ingen

(16/07/1996)

geeft aan dat elke overheid, bij een beslu itvorm ing op andere beleidsterreinen, er 

zorg voor draagt dat verm ijdbare schade aan de natuur d ien t vermeden te  w or

den,

Gebiedsgericht natuurbe le id,zow el inzake het creëren van ru im te lijke  netwerken 

ais op het vlak van het creëren van natuurreservaten;

Een be langrijk  deel van het Natuurdecreet handelt over het gebiedsgericht 

beleid5. Een belangrijke p ijle r w ord t gevormd door het Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN) met een oppervlakte van 125.000 ha. In het VEN is na tuu rd e  

hoofd functie . Het Integraal Verwevings-en Ondersteunend Netwerk (IVON) 

bestaat u it natuurverwevingsgebieden en natuurverb indingsgebieden. Hier w erkt 

de Vlaamse regering stim ulerend. Het Vlaams Ecologisch Netwerk is to t  op heden 

n ie t afgebakend. De eerste stappen h iertoe z ijn  echter wel gezet (zie verder)

In de tweede plaats d ient volgens het Natuurbehoudsdecreet voor e lk van de 

gebieden die vallen onder gebiedsgerichte beschermingen een natuurrichtp lan 

opgesteld te  worden (m et uitzondering van de natuurreservaten). In het na tuur

rich tp lan w o rd t de gebiedsvisie vastgelegd.

Daarnaast bestaat er nog Natuurin rich ting  ais instrum ent. Natuurin rich ting  legt 

m aatregelen en werkzaamheden vast voor een optim ale  in rich ting , herstel en 

on tw ikke ling  van de natuur en het na tuu rlijk  m ilieu.

Soortgericht natuurbe le id,d .w .z. het nemen van specifieke bescherm ingsmaatre

gelen voor p lan ten- o f d iersoorten o f andere organismen;

Doelgroepenbeleid, d.m.v. voorlichting  en educatie;

Een natuurbele id kan slechts slagen ais het door de samenleving voldoende 

w ord t gedragen. Op d it v lak is nog een hele weg a f te  leggen. Het Natuurdecreet 

b iedt deVlaamse regering m ogelijkheden om m aatregelen op natuureducatief 

v lak te  tre ffen .

De verschillende natuur- en bosreservaten vorm en een belangrijke p ijle r voor het 

Vlaams gebiedsgericht natuurbele id, vastgelegd in het Decreet Natuurbehoud. In 

n a tu u r-e n  bosreservaten w ord t, via een aangepast beheer vastgelegd in een 

beheersplan, een natuurstreefbeeld behouden o f ontw ikkeld.Tevens gelden b ij

zondere verbodsbepalingen voor het behoud van de natuurwaarde. DeVlaamse 

regering kan natuurreservaten aanw ijzen (op gronden d ie in e igendom , huur o f 

te r  beschikking z ijn  van het Vlaams Gewest) en errkennen (op vraag van de eige

naar e n /o f de beheerder).

Decreet d d .21/10/1997 

B.VI.Reg 29 /06/1999 (erken

ning van natuurreservaten)

Het besluit regelt de vergunningsplicht voor vege ta tiew ijz ig ingen . Enerzijds legt 

het de gebieden vast, waarvoor een natuurvergunning vereist is; anderzijds legt 

het verbodsbepalingen m .b.t. bepaalde ac tiv ite iten  op.

De natuurvergunn ingsplicht voor w ijz ig ing  van vegetatie  is van toepassing op de 

w ijz ig ing  van vegetatie  gelegen in een aantal gebieden en zones,d ie vastgelegd

B.VI.Reg. 16/07/1996, opge

volgd door B.VI.Reg 

d d .23 /07/1998 in u itvoering 

van het Decreet van 

21/10/1997

Gebiedspecifieke afbakening 

( Vlaamse reservaten, erken

de reservaten en bosreserva

ten ).

Bepaalde gebieden zoals:

- hab ita t- en voge lrich tlijn - 

gebieden

- Ramsargebieden,
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zijn  in het besluit. Het be tre ft volgende gebieden: hab ita t- en voge lrich tlijngeb ie- 

den, Ramsargebieden, gebieden met bepaalde bestem m ingen en beschermde 

duingebieden

Activ ite iten  in deze gebieden zijn  aan banden gelegd. Een aantal activ ite iten  to t 

w ijz ig ing  van vegetatie  worden verboden behoudens voorafgaande en u itd rukke

lijke schrifte lijke  vergunning. Het betre ft onder andere de volgende activ ite iten : 

afbranden, vern ie tigen, beschadigen o f doen afsterven van vegetatie, met u its lu i

tin g  van percelen met cultuurgewassen,.w ijz igen van historisch perm anent gras

land, w ijz igen van het re lië f en rechtstreeks o f onrechtstreeks w ijz igen van de 

waterhuishouding.

Bosdecreet (13 /06/1990) Het bosdecreet heeft algemeen to t  doei het behoud, de bescherm ing, het beheer 

en het herstel van de bossen en van hun na tuu rlijk  m ilieu en de aanleg van bos

sen te  regelen. Het is van toepassing zowel op de openbare bossen ais op de 

privé-bossen.

Het bosdecreet geeft aan dat en op welke m anier bos ge lijk tijd ig  verschillende 

functies kan en meer vervullen, onder meer economische, sociale, educatieve, 

wetenschappelijke, ecologische, organismebeschermende evenals m ilieubescher- 

mende functies.V oor de bescherming van de ecologische kw a lite it van bepaalde 

bossen kunnen bosreservaten ingesteld worden. In de bosreservaten staat het 

behoud en de maximale on tw ikke ling  van de natuurwaarde voorop.

Regels inzake compensatie van ontbossing en on the ffing  van het verbod op o n t

bossing worden vastgelegd in het Besluit van deVlaamse Regering 2001. Er is een 

vergunning noodzakelijk voor ontbossing. Compensatie kan slechts in bepaalde 

gevallen n ie t verp licht worden.Com pensatie kan enerzijds door het aanplanten 

van een gelijkw aard ige  o p p .b o s o f door anderzijds het betalen van een bosbe- 

houdsbijdrage.

VL: Deer. 13 /06/1990 g e w ij

zigd bij decreet dd. 

21 /10 /1997 ;18 /05 /1999 ; 

17/07/2000.

B.VI.Reg. 16/02/2001 

(compensatie ontbossing)

Beleidsm atig kader O m schrijv ing/ doelstelling Datum

M ilieubele idsplan 2003-2007 Het m ilieubele idsplan w ord t elke 5 jaa r opgesteld. Het zet de grote lijnen van het O ntwerpplan April 2002 

m ilieubele id voor een tw in t ig ta l jaa r u it en bevat acties die de Regering de vol

gende 5 jaa r w il realiseren. Het beoogt de doe ltre ffendhe id ,de  e ffic iën tie  en de 

interne samenhang van het m ilieube le id  op alle beleidsniveaus te  bevorderen en 

bevat de hoofd lijnen van het m ilieubele id dat door het Vlaamse Gewest, en door 

de provincies en de gemeenten in aangelegenheden van gew este lijk  belang, 

d ien t te  worden gevoerd.

Het Vlaams m ilieube le id  richt zich voornam elijk  op drie doelstellingen: het beheer 

van het m ilieu ,de  bescherming van het m ilieu  en het natuurbehoud en de bevor

dering van de biologische en landschappelijke d ivers ite it. De verschillende acties

- gebieden m et bepaalde 

bestem m ingen

- beschermde du in 

gebieden

Specifiek voor bossen

A lg e m ee n / Gebiedspecifiek

Algemeen

bijlagen | 82



Gewenste n a tuu r-en  bos

s truc tu u r/V la a m s  Ecologisch 

Netwerk

Rode lijstsoorten

z ijn  opgenom en in een actieplan m et de bijbehorende doelstellingen, m iddelen 

en te rm ijnen .

Van 15 april to t 15 ju n i 2002 organiseerde deVlaamse overheid een openbaar 

onderzoek over het nieuwe M ilieubele idsplan,O p d it m om ent bevindt het aange

paste ontw erp  zich in de fase van de po litieke beslu itvorm ing. Ais het plan een

maal d e fin itie f is goedgekeurd, treed t het plan in werking. Ook de provin iesen de 

gemeenten maken m ilieubele idsplannen op die een concretere invu lling  z ijn  van 

de m ilieudoe lste llingen op een gew este lijk  niveau.

Relevante duurzaam heiddoelstellingen u it het Mina plan 3:

Het gew este lijk  m ilieubele idsplan streeft naar natuurbehoud en bevordering van 

de biologische en landschappelijke d ivers ite it, m et name door de instandhouding, 

het herstel en de on tw ikke ling  van de natuurlijke  h ab ita ts ,ecosystemen en land

schappen met ecologische waarde en het behoud van w ilde  soorten, in het b ij

zonder van de bedreigde, kwetsbare, zeldzame o f endemische soorten.

Versnippering: De ecologische samenhang van b iotopen optim aliseren in functie  

van het instandhouden, ontw ikke len o f herstellen van leefbare (m eta)populaties 

voor zoveel m oge lijk  doelsoorten.

Integraal w aterbele id: Gezonde watersystemen ontw ikke len en in stand houden

Zowel in het natuurdecreet ais in de bindende bepalingen van het R u im telijk  B.VL. R. 19/07/02 

structuurp lan  Vlaanderen, is ais taakste lling  goedgekeurd dat tegen begin 2003 

van een to ta le  oppervlakte van 125.000 ha voor hetV laam s Economisch Netwerk 

(VEN), 150.000 ha Natuurverwevingsgebieden en een onbepaald aantal ha 

Natuurverbindingsgebieden moet z ijn  afgebakend.

DeVlaamse regering besloot op 19 ju li 2002 om de eerste selectie van gebieden 

voor hetV laam s Ecologisch Netwerk (VEN) voorlopig va s tte  stellen. Dit betekent 

dat de geselecteerde gebieden in een openbaar onderzoek aan de bevolking w er

den voorgelegd. Dit openbaar onderzoek liep van 23 septem ber 2002 to t 22 

november 2002.Tot op heden ¡ser doordeV laam se regering nog geen besluit 

genomen voor de de fin itieve  vaststelling van de gebieden.

Rode lijsten zijn  instrum enten voor soortenbescherm ing.Z ij vormen geen onder- Datum verschilt per lijst 

deel van een procedure voor soo rt,-hab ita t- o f gebiedsbescherm ing, maar vervu lt 

een signaalfunctie , m et de bedoeling problem en aan te  geven en en te  duiden. De 

lijsten worden opgesteld in het kader van actie 103 van het tweede m ilieube

leidsplan. M om enteel z ijn  er 14 rode lijsten voor: v leerm uizen,zoogdieren, broed- 

vogels, am fib ieën en reptie len, vissen, s lankpootvliegen, dagvlinders, loopkevers, 

libe llen , spinnen, sprinkhanen, hogere palnten, mossen, kortsmossen, paddestoe

len, s lakken ,zw eefv liegen,dansvliegen,w aterw antsen- en kevers.

Gebiedspecifieke afbakening

Soortspecifiek
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Biologische

W aarderingskaart (BWK)

De Biologische W aarderingskaart is de enige beschikbare gebiedsdekkende inven- Versie 1 :1978-1996 

ta ris  van deVlaamse b iotopen en w ord t daarom algemeen aangewend ais refe- Versie 2:1997-2006 

rentiekader. De karteringseenheden van de Biologische W aarderingskaart treden 

op in een aantal w etteksten en omzendbrieven; de kaarten kunnen helpen bij de 

im p lem enta tie  van deze jurid ische instrum enten.Voor de overheid en de natuur- 

en m ilieugroeperingen leveren de Biologische W aarderingskaarten n u ttige  in fo r

matie betreffende de toestand en betekenis van het na tuu rlijk  m ilieu.

De Biologische W aarderingskaarten vormen een be langrijk  basisgegeven voor 

adm inistratieve doeleinden:

- b ij het afleveren van vergunningen in toepassing van het decreet op het 

natuurbehoud

- voor het opstellen van (gem eente lijke) na tuurontw ikke lingsp lannen en p lan

nen van aanleg

- voor het on tw erpen van diverse tracés van wegen en le id ingen, enz.

Overige discipines 

Monumenten en Landschappen

Juridisch kader O m schrijv ing/ doelstelling Datum

Beschermde landschappen, 

stads -en dorpsgezichten

Kaderwet m .b .t.de  bescherming van m onum enten en landschappen is de wet 

van 7 augustus 1931 op het behoud van m onum enten en landschappen. Door 

deze w e t werd het m oge lijk  om  m onum enten en landschappen waarvan het 

behoud in historisch, a rtis tiek  o f wetenschappelijk opzicht van nationaal belang 

is, b ij K on inklijk  Besluit te  rangschikken en onder bescherming van de overheid te 

plaatsen.

M onum enten -en landschapszorg in Vlaanderen is vanaf 1 januari 1989 een 

gewestelijke aangelegenheid.

Het landschapsdecreet van 16 april 1996, gew ijz igd  bij decreet van 24 december 

2001, regelt de bescherming van landschappen en de instandhouding, het herstel 

en het beheer van de in het Vlaamse Gewest gelegen beschermde landschappen. 

Het Decreet van 3 m aart 1976, gew ijz igd  bij decreet van 22 februari 1995, regelt 

de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van in het 

Nederlandse taalgebied gelegen m onum enten en stads -en dorpsgezichten.

Het decreet van 23 m aart 2002 te r bescherming van het varend erfgoed

Kaderwet d d .07/08/1931

Landschapdecreet dd. 

16 /04 /1996 ;gew ijz igd  op 

24/12/2001 en 8 /12/2000

D ecree tdd .03/03/1976 

gew ijz igd  22/02/1995

Decreet 213/12/2003

Archeologisch pa trim on ium De bescherming van het archeologisch pa trim on ium  maakt het voorwerp u it van 30/06/1993 

een Decreet van 30.06.1993. In d it decreet w ord t de bescherming, de instandhou

d ing, het behoud, het herstel en het beheer van het archeologisch pa trim on ium  

geregeld.

Algemeen gebiedsdekkend 

voor Vlaanderen

A lg e m ee n / Gebiedspecifiek

Algemeen

Algemeen
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Beleidsmatig kader

Milieubele idsplan 2003-2007

Tevens worden de archeologische opgravingen georganiseerd en gereglem en

teerd. Het archeologisch pa trim on ium  om vat a lle  vorm en van archeologische sites 

en zones.

Het decreet verm eld t dat éénieder die, n iet te r gelegenheid van een vergunde 

archeologische opgraving, een goed v ind t waarvan hij weet o f rede lijkerw ijs  moet 

vermoeden dat het een archeologisch m onum ent be tre ft,een  toevalsvondst doet.

Van een dergelijke vondst m oet de vinder binnen 3 dagen aangifte  doen aan het 

In s tituu t voor het Archeologisch Patrim onium .

De gevonden archeologische m onum enten en hun vindp laats m oeten to t  de tie n -  Europeees verdrag 

de dag na de m elding in onveranderde toestand bewaard b lijven, beschermd 16/01/1992

worden tegen beschadiging o f vern ie ling en toeganke lijk  gesteld worden voor 

onderzoek door het In s tituu t voor het Archeologisch Patrim onium ,zonder recht 

op schadevergoeding.

In ju n i 1999 keurde deVlaamse regering de Europese Conventie te r bescherming 

van het archeologisch erfgoed (Conventie van Malta) u it 1992 goed. De im ple

m enta tie  van de Conventie, met een daarb ij behorende aanpassing van de vige

rende beheersinstrum enten, is nog aan de gang.

Het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, ko rt

weg het'Verdrag van Malta', is op 16 januari 1992 te  Valle tta  to t  stand gekomen.

U itgangspunt van het verdrag is het archeologisch erfgoed waar m og e lijk te  

behouden: bij het on tw ikke len  van ru im te lijk  beleid m oet het archeologisch 

belang, beter nog het cu ltuurh istorisch belang, vanaf het begin meewegen in de 

beslu itvorm ing. Invoering van het verdrag heeft gevolgen voor het huidige 

archeologisch bestel.

Dit verdrag maakt deel u it de Europese wetgeving op gebied van erfgoedzorg.

Naast archeologie kw am en 'he t behoud van w ilde  dieren en p lanten '(B ern  1979), 

het bouwkundig erfgoed (Granada 1985) en het landschappelijk erfgoed (Firenze 

2 0 0 0 )aan bod.

Omschrijving /d o e ls te llin g  Datum Algemeen /G ebiedspecifiek

Relevante duurzaam heiddoelstelling: O ntwerpplan April 2002

L ichth inder: De toenam e van de hemelgloed door kunstm atige verlich ting  mag 

n ie t meer bedragen dan 10% van het laagste natuurlijke  niveau in e lk deel van 

het spectrum tussen 300 en 1000 nm.

Europeees verdrag 

16/01/1992

Datum

O ntwerpplan April 2002
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Geluid en trillingen

Juridisch kader Omschrijving /d o e ls te llin g  Datum Algemeen /G ebiedspecifiek

Besluit van deVlaamse 

Regering houdende 

algemene en sectorale 

bepalingen Inzake 

m ilieuhygiëne (Vlarem II)

De m ilieukw a lite itsnorm en voor geluld worden vastgesteld In u itvoering  van de 

w e t van 18 ju li 1973 op de geluidshinder. De In b ijlage 2.2.1 bij Vlarem II aange

geven waarden In dB(A) gelden ais m ilieukw a lite itsnorm en voor het LA95 lh- 

niveau van het om gevingsgeluid In open lucht

Basiswet 18/07/1973 gew ij

zigd bij Wet dd.21 /12 /1998

Gebiedspecifiek

Europese R ichtlijn  Inzake de 

evaluatie en de beheersing 

van het omgevingslawaai

Gemeenschappelijke aanpak te r verm ijd ing , voorkom ing en verm indering van de 

schadelijke gevolgen voor volksgezondheid van de b lootste lling  aan omgevings

lawaai door:

A evaluatie van omgevingslawaai (Lden en Lnlght) op grond van gemeenschap

pelijke m ethoden 

B voorlichting  aan publiek

Er worden acties ondernomen om waar nodig het omgevingslawaai te  verm inde

ren en opm .de  kw a lite it te  handhaven

Van toepassing voor agglom eraties m et meer dan 250.000 Inwoners, belangrijke 

wegen, spoorwegen en luchthavens

Goedkeuring door het 

Europees Parlement ju li 2002

Algemeen en gebieds

specifiek (agglom eraties)

Beleidsm atig kader O m schrijv ing/ doelstelling Datum A lg e m ee n / Gebiedspecifiek

M ilieubele idsplan 2003-2007 Het percentage potentieel ernstig gehinderden reduceren to t  ten  hoogste 10% 

van de to ta le  bevolking In Vlaanderen.

O ntwerpplan April 2002

L u ch t

Juridisch kader O m schrijv ing/ doelstelling Datum A lg e m ee n / Gebiedspecifiek
Besluit van deVlaamse 

Regering houdende algem e

ne en sectorale bepalingen 

Inzake m ilieuhygiëne 

(Vlarem II)

M ilieukw a lite itsnorm en voo rd e  lucht. De m ilieukw a lite itsnorm en fungeren ais 

referentiekader evenals voor het realiseren van het beleid en zijn  opgenom en In 

b ijlagen 2.5.1. en 2.5.5. van Vlarem II. In speciale beschermingszones gelden 

strengere normen voor stikstofoxide,zwevende deeltjes en zwaveldioxide.

De m ilieukw a lite itsnorm en voor de lucht worden vastgesteld In u itvoering  van de 

w e t van 28 december 1964 op de bestrijd ing van de luchtverontre in ig ing  en w er

den per 01/08/1995 vervangen door norm en opgenomen in Vlarem II en later 

gew ijz igd  bij A r t .3 B.VI.R. 18 januari 2002 (B.S. 1 4 februari 2 0 0 2),datum  Inwer

k in g t r e d in g ^  februari 2002

Emlsslegrenswaarden voor de transportsector z ijn  n ie t vastgelegd In Vlarem II.

Basiswet dd.28/12/1964 en 

uitvoeringsbeslu iten vervan

gen door Vlarem II dd. 

01 /08/1995 

gew ijz igd  bij B.VI.Reg. 

18/01/2002

Algemeen en Gebied

specifiek (beschermingszo

nes)
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Verschillende Koninklijke 

besluiten om vatten voor

schriften Inzake a u to -u ltlaa t- 

gassen.

Beleidsmatig kader

Milieubele idsplan 2003-2007

M ilieubele idsplan Provincie 

Antwerpen 2001-2006

M ilieubele idsplan Provincie 

Oost-Vlaanderen

Vlaams Kllmaatbeleldsplan 

(VKBP)

Normen voor brandstoffen diesel en benzine. KB 20/03/2000

KB 28/10 /1996  (LPG)

Omschrijving /d o e ls te llin g  Datum

Opsomming van de relevante duurzaam helddoelstelllngen u it het Mina plan 3 en O ntwerpplan April 2002 

van toepassing op het verkeer:

• De emissies van ozonafbrekende stoffen In de atmosfeer m oeten ophouden;

• Verm indering van de emissie van broeikasgassen;

• Verm indering van de emissie van fotochem ische stoffen;

• Terugdringen van dezuurdepositie ;

• De geurin tens ite it van de om gevingslucht op een niveau brengen dat n ie t ais 

h inderlijk  w o rd t ervaren.

Luchtverontre in ig ing voorkom en. H inder door verkeer te rugdringen zonder de 18/12/2001

bewegingsvrijhe id In het gedrang te  brengen

Het beleid Is gerich t op een beperking van verbrandingsgassen en verzurende 

componenten en richt zich vooral op bedrijven (Inclusief landbouw) en de eigen 

provinciale overheid.

De u itw erk ing  van het Vlaamse Kllmaatsbeleld gebeurt In het Vlaamse Klimaats- Mei 2003 

beleldpan 2002-2005. Dit plan Is m om enteel (mei 2003) In conceptversie klaar.

Dit Vlaams k llm aatbele ldsplan heeft betrekking op alle broeikasgassen u it het 

Kyoto Protocol. Het Is opgebouwd rond een actualisering en u itb re id ing  van het 

C02/REG-beleldsplan 1999 en het tweede M ilieubele idsplan. Bovendien werd het 

afgestemd op het on tw erp  M ilieubele idsplan 2003-2007. De betrokkenheid van 

meerdere bevoegdheidsdomeinen geeft d it  plan een breed draagvlak w a t ook 

noodzakelijk Is om  te  komen to t  een Integraal Vlaams k lim aatbele id. De concrete 

aanpak en beschrijving van de beleidsmaatregelen moet een effic iën te  Im ple

m enta tie  waarborgen. Het Vlaams k llm aatbele ldsplan Is het resultaat van de eer

ste belangrijke opdracht die de Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen bij haar 

op rich ting  doordeV laam se regering heeft toebedeeld gekregen, m et name het 

u its tippelen van een Integraal Vlaams k lim aatbele id In het teken van de ratifica tie  

en de u itvoering van het Protocol van Kyoto.Op korte te rm ijn  richt d it plan zich 

op de tussentijdse stablllsatledoelste llm g tegen 2005 zoals vastgelegd door de 

Vlaamse regering b ij beslissing van 20 april 2001. Daarnaast geeft d it plan ook de 

beleidsvisie van deVlaamse regering w e e rte n  aanzien van de bijdrage van 

Vlaanderen In het nakomen van de nationale Kyoto-doelstelllng 2008-2012.

Algemeen

A lg e m ee n / Gebiedspecifiek
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(Ontwerp Vlaams Klimaatsbeleidsplan, 2003). In het Protocol van Kyoto engageert 

België zicht to t een em issiereductie van 7,5% In de periode 2008-2012 ten 

opzichte van het referentiejaar. De verdeling tussen de verschillende gewesten en 

sectoren Is echter nog steeds n iet uitgevoerd.

Mens-ruimte en mobiliteit

Juridisch kader O m schrijv ing/ doelstelling Datum

W et Inzake de organisatie De wetgeving om vat In hoo fdzaaktw ee aspecten: Wet 29 /03/1962: opmaak

van de R uim telijke Ordening • Het leg t de bodem bestem m mg jurid isch  vast gewestplannen, APA en BPA

en van de Stedenbouw • Het leg t de vergunningsplicht op voor bepaalde ac tiv ite iten  (zoals voor bou KB 2 8 /12 /1 9 7 2 :Inrich ting  en

wen o f verbouwen, het aanm erkelijk w ijz igen  van het re lië f van de bodem, toepassing van de on tw erp -

enz.) gewestplannen en gewest

plannen

Decreten ru im te lijke  orde Het decreet Is gericht op duurzam e on tw ikke ling  en trach t de behoeften van ver 22 /10/1996 Decreet

ning schillende maatschappelijke activ ite iten  tegen elkaar a f te  wegen. Ruim telijke Ordening

Krachtlijnen: 18/05/1999 Decreet houden

• Beter afstem m en van de ru im te lijke  structuurplannen op de ru im te lijke  u it de de Organisatie van

voeringsplannen Ruim telijke Ordening

• Invoeren van een provinciaal niveau van RUP gew ijz igd  bij Decreet

• Meer bevoegdheden op het vlak van stedenbouwkundige vergunningen voor 

gemeenten.

Op 1 mei 2000 (B.S.8 /06/1999  en 29/04/2000) Is het decreet houdende de orga

nisatie van de ru im te lijke  ordening In w erking getreden. Het nieuwe decreet 

m oderniseert de regelgeving -Inc lus ie f de bevoegdheden- om tren t ru im te lijke  

ordening en neemt een overgangsperiode van 5 jaa r In acht. Het belangrijkste Is 

dat subsld larlte ltp rlnc lpe In ru im te lijke  wetgeving Is vastgelegd via struc tuu r

planning

d d .26/04/2000

Ruilverkaveling en land in In het Decreet van 21 december 1988 werd een eerste aanzet gegeven om van Decreet 21/12/1988

richting ruilverkaveling een proces van globale land inrich ting  te  maken.

A lg e m ee n / Gebiedspecifiek

G ebiedsspecifiek,functie van 

de bestem m ing van het 

gebied.

Algemeen -  Gebiedspecifiek 

zoals onder andere zone- 

vreemde gebouwen.
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Beleidsmatig kader Omschrijving /  doelstelling Datum A lg e m ee n / Gebiedspecifiek

Europa:

ESDP'European Spatial 

Development Perspective': 

Towards Balanced and 

Sustainable Development 

Perspective o f th e  European 

Union

R uim telijk  S tructuurplan 

Vlaanderen

R uim telijk  S tructuurplan 

Provincie Antwerpen

M obilite itsconvenant

M ilieubele idsplan 2003-2007

• Verbeteren van verb indingen tussen:

• nationale en In ternationale netwerken

• regionale en lokale netwerken

• Verbeteren van de verb indingen tussen transportd iensten op nationaal en 

regionaal niveau.

• Bevorderen van zorgzaam beheer van het stedelijke ecosysteem

• Bevorderen van een meer gebalanceerde Intercontinenta le  toegankelijkheid

van en naar de voornaamste havens;

• Bevorderen van m ultlm odaa l transport;

• Beperken van wegverkeer op toegeslibde assen

• Indijken van suburbanisatie

• Tegengaan sociale u its lu iting

Optimaliseren van bestaande verkeers -en vervoersinfrastructuur, verbeteren van 

co llectie f vervoeren  het organiseren van vervoersgenererende activ ite iten  op 

plaatsen die ontsloten worden door openbaar vervoer.

• Omgaan met fragm enta tie  en verstedelijk ing.

• Handhaven van een sterke en geconcentreerde ruim telijk-econom ische struc

tu u r en ondersteunen van gemeenten In het buitengebied.

• Fundamenteel verhogen van stedelijke en open ru im te  kw a lite iten  door o n t

werp en Inrichting.

• Verbeteren en d iffe rentië ren van de bereikbaarheid.

• U itbouwen en Inrlchten van grootstedelijke assen.

• Bieden van kansen aan de haven.

• Vrijwaren van de groene vingers.

• Bescherming van kwetsbare en waardevolle functies ais natuur en landschap.

Dit convenant Is een bele idsinstrum ent dat een duurzaam  m obilite itsbe le id  b in 

nen het Vlaams Gewest w il stim uleren.

Maatregelen u it het m ob ilite itsp lan  van Vlaanderen u itvoeren In samenwerking 

m et het m ilieubele id.

Kwantita tieve doelstellingen voor de transportsector.

Opzetten van een goed m om tormgssysteem voor evaluatie van de vooropgestelde 

m ilieudoe lste llingen.

Finale versie goedgekeurd In 

H annoverd d .08/09/2000

W ette lijke  basis In het 

decreet van 24/07/1996

W ette lijke  basis In het 

decreet van 24/07/1996 

Uitvoering Is Lopend

Decreet 20/04/2001 

Goedkeuring b ijs tu ring  van 

het convenant op 

13/07/2001 door de VI.Reg.

O ntwerpplan April 2002
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W itboek: • Het Europees vervoersbeleid to t  het jaa r 2010: t ijd  om  te  kiezen

• Knelpunten opheffen door verw ezenlijk ing van het Trans-Europese transpo rt

netw erk

• In term odaa l/m u ltlm odaa l vervoer realiseren (o.a. d .m .v.subsid iëring)

• Im puls voor het spoor

• Bevorderen van zee - e n  rlvlerscheepvaart

• Vergroten van de verkeersveiligheid

• O ntw ikkeling van hoogwaardig stadsvervoer

• De reiziger centraal stellen In het vervoersbeleid

Goedgekeurd door de 

iuropese Commissie op 

12/09/2001

M obilite itsp lan Vlaanderen: • Naar een duurzame m ob ilite it In Vlaanderen

• Het vrijw aren van de bereikbaarheid

• Het garanderen van de toegankelijkheid

• Het verzekeren van de veiligheid

• Het verbeteren van de verkeersleefbaarheld

• Het te rugdrlngen  van de schade aan natuur en m ilieu

M ilieubeleidsplan Provincie 

A ntw erpen 2001 - 2006

Aanmaak en u itvoering  van het Gemeentelijk Structuurp lan Antwerpen 

Duurzame leefbaarheid -  evenw icht tussen de verschillende functies van de stad. 

Stim uleren van het fie tsgebru ik  door een verhoging van het com fo rt en de ve ilig 

heid van de fle tsvoorzlenlngen.

Goedkeuring In de provincie

raad dd. 18/12/2001

M llleu-lm pactbepa llng  van 

het on tw erp  M obilite itsp lan 

Vlaanderen d.m.v. s trateg i

sche MER

.opend

Organisatie van het person

envervoer over de weg

De organisatie van het openbaar vervoer over de weg 

De Baslsm oblllte lt In het Vlaamse gewest 

Het netm anagem ent

Decreet 20/04/2001 

ïes lu it van deVlaamse rege

ring 23/01/2003
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Bijlage 10: Erkende Vlaamse m.e.r.-deskundigen

Volgens hetV laam s Decreet op de m llleueffectrapportage m oeten de onderzoeken die h iervoor nodig zijn  uitgevoerd worden door erkende m .e.r.-deskundigen. Deze erkenning 

w ord t verleend door de m in is ter van Leefm ilieu vooreen  periode van v ijf  jaar en kan hernieuwd worden. De erkenning kan gegeven worden aan personen en aan organisaties 

(rechtspersonen). De erkenning w o rd t verleend op basis van de ervaring en kennis van de personen en organisaties in de opm aak van m ilieueffectrapporten  en de u itvoering 

van de specifieke deelonderzoeken.

Het team  van erkende m .e.r.-deskundigen w ord t in principe geleid dooreen  erkend m .e.r.-coördinator.Het is z ijn  taak om van de deelonderzoeken een coherent geheel te 

maken en de eindconclusies in samenspraak m et de andere m.e.r.-deskundigen te  fo rm uleren.

Een m ilieueffectrapportage w ord t opgesplitst in een aantal deelonderzoeken volgens de zogenaamde'onderzoeksdiciplines'.Voor elke onderzoeksdiscipline m oet m instens één 

erkend deskundige worden opgegeven die het deelonderzoek zal uitvoeren o f in ieder geval coördineren en o p z ijn  kw a lite it controleren.

In Tabel B 1 0 -1 is het team  van erkende m.e.r.-deskundigen dat w ord t ingezet voor het doorlopen van de m .e.r.-procedure in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 weer

gegeven.

TabelB 1 0 -1 :  O verz icht team  erkende V laamse m .e .r.-deskundigen

ONDERZOEKSDISCIPLINE NAAM DESKUNDIGE NR.ERKENNINGSBESLUIT ERKENNING
Mens -  Gezondheid en h inder Els van Cleemput MB/MER/EDA/506/A 

Hernieuwing aangevraagd 

in februari 2003

20/05/2003

Mens -  ru im te lijke  aspecten Mare Van Dyck* MB/MER/EDA/434/C 06/12/2004

Fauna en Flora Mare Van Dyck* MB/MER/EDA/434/C 18/10/2006

Bodem KatelijneVerhaegen MB/MER/EDA/259/V-2/A 26/10/2006

Water KatelijneVerhaegen MB/MER/EDA/259/V-2/A 26/10/2006

Fucht Els Van Cleemput MB/MER/EDA/506/B 

Hernieuwing aangevraagd 

in februari 2003

20/05/2003

Geluid en tr illin g en Nicole Van Doninck MB/MER/EDA/296/V-2 07/04/2006

Monum enten, Fand schappen Ewald Wauters MB/MER/EDA/589 20/02/2008

en M ateriële goederen

*  De heer Mare Van Dyckzal de taak van m .e.r.-coördinator op zich nemen.
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Overzicht van medewerkers voor het Strategisch MER

Naam Discipline in  pro ject

Alkyon NL
Jeroen Adema Water

Gijs van Banning Water

Gerrit Hartsuiker Water

Jan Onassis Water

Rob Steijn Water

ARCADIS NL
Koen Albers Coördinatie GIS

Esther Baumann GIS

Jos Boelens Software RAP/Projectweb

M iriam  de Boer W erkgroepsecretaris Natuur

Harke Dijksterhuis Communicatiemedewerker

M aartje  Donkers Projectsecretaris pro jectd irectie

Dick-Jan van Driel GIS

Erik van Essen Projectdirecteur

Angela van Heeswijk Mens en gezondheid

Peter Kouwenhoven Systeemanalyse en beoordelingskader

Jo jannekevande r Molen Geluid en trillingen /R O

Adrian Noortman Landschap

Bert Smolders Landschap/RO

Diederik Waardenburg Software RAP/Projectweb

Patrick Weijers m .e.r.-coördinator

Jasper van der W erff-ten  Bosch Software RAP/Projectweb

Niek van Woerkom Projectsecretariaat

Harm A lbert Zanting Projectdirectie en beoordelingskader

GEDASVL
W outer Gevaerts Grondwater

O livier Seis GIS

ErikVermeiren Mens Sociaal organisatorische aspecten

Heinis W ater en Ecologie NL
Floor Heinis Natuur

IMDCVL
Joris Blanckaert Water

Dirk Bulckaen Water

Johan Cobbaert Water

Ronny van Looveren Water

Chantai Martens M orfo logie en w ater

Mare Sas Water en Bodem

Naam Discipline in  pro ject

Resource Analysis VL 

Els van den Balk 

Elke Claus 

Els van Cleemput 

Koen Coudere 

Nicole van Doninck 

Mare van Dyck

Barbara Eykerman 

Johan Gauderis 

Claude Joiris 

Tom Scheltjens 

Mare vanderVeeken 

W outer Verheyen 

Ewald Wauters

TECHNUM VL
KatelijneVerhaegen Bodem en opperv lakte -/g rondw ate r

TU Delft NL
Jill Slinger Natuur en systeemanalyse

Vertegaal Ecologisch Advies NL
Kees Vertegaal Natuur

W esterlengte NL
Peter Paul W itsen Redacteur

WL Delft NL
Johannes Boon Water

Claire Jeuken M orfo logie

Theo van der Kaaij M orfo logie

Hans Los afstem m ing m et natuur

Henriette O tter W erkgroepsecretaris M orfo logie en

W aterbeweging

And ries Roelfzema Water

M indert deVries afstem m ing m et natuur

Zheng Wang M orfo logie

Han W interw erp M orfo logie

Landschap en m onum enten 

Natuur

Lucht, M ens-toxicologie en gezondheid

ass.m .e.r.-coördinator

geluid en tr illin g en

Coördinatie m.e.r., Ecologie, Monum enten en 

Landschap, Mens Ruim telijke Ordening en 

M ob ilite it 

GIS

Economie

Ecologie Vlaanderen 

RO en m ob ilite it 

Secretariaat Belgie 

MER

Monum enten en Landschappen
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Bijlage 11: Beoordelingskader S-MER

V o o rw aa rd e n c rite r ia maat
In stand houden fysieke systeemkenmerken
langeterm ijnstabilite it meergeulensysteem Westerschelde

ontwikkeling geulensysteem in macrocellen kantelindex
zandbalans estuarium verandering im port /  export

areaal ondiep water en intergetijdegebied

Veiligheidsnorm Nederland
overstromingskans Nederlandse zeeweringen 1:4.000; voldoet /  voldoet niet

B eo o rd e lin g scrite ria  m a a t
Veiligheid tegen overstromen
Overstromingsrisico in Vlaanderen
Verandering veiligheid in Nederland boven de wettelijke norm ha niet overstroomd bij 1:5.000 storm, o f vermeden schade in Euro's

Natuur
natuurlijkheid

geologie
hydrodynamiek
morfologie
waterkwalite it
bodemstructuur
producenten
fauna

diversiteit ecosystemen
1130 estuaria ha
1140 bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten ha
1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie ha
1310 eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia soorten ha
en andere zoutminnende planten
1320 schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion) ha

diversiteit soorten
hogere planten aantal
vissen aantal
vogels (broedvogels en niet-broedvogels) aantal
zoogdieren aantal
overige diergroepen aantal

93  I b ijlagen



Bijlage 12: Relatie beoordelingskader -  onderzoeksdusters

M orfo logie

V o o rw aa rd en c rite r ia
In stand houden fysieke systeem kenm erken

W ater N atuur Overig
lucht geluid landschap

Overig (aggregatie)
r.o. +  m o bilite it

langete rm ijns tab ilite it meergeulensysteem Westerschelde
ontwikkeling geulensysteem in macrocellen X
zandbalans estuarium X
areaal ondiep water en intergetijdegebied X

Veiligheidsnorm  Nederland
overstromingskans Nederlandse zeeweringen X

B eo o rd e lin g scrite ria
Veiligheid teg en  overstromen
Overstromingsrisico in Vlaanderen 0 X
Verandering veiligheid in NL boven de wettelijke norm 0 X

N atuur
na tuurlijkhe id
Geologie X
hydrodynamiek 0 X
morfologie 0 X
waterkwalite it 0 X
bodemstructuur X
producenten X
fauna X
divers ite it ecosystemen
1130 estuaria X
1140 bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 0 0 X
1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie 0 0 X
1310 eenjarige pioniersvegetatiesvan slik- en zandgebieden 0 0 X
met Salicornia soorten en andere zoutminnende planten
1320 schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion) 0 0 X
divers ite it soorten
hogere planten X
vissen X
vogels (broedvogels en niet-broedvogels) X
zoogdieren X
overige diergroepen X

W oon- en leefm ilieu
externe veiligheid X
aantal bedreigde personen
gezondheidsrisico's X
waterkwalite it 0
bodemkwaliteit
luchtkwalite it 0
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hinder 
geluidhinder 
visuele hinder 
geur/stof
belevingswaarde voor bewoners en gebruikers
belevingswaarde van het landschap
door bewoners en gebruikers
afname toegang to t en bruikbaarheid van het gebied
voor bewoners/bedrijven

Gebruikswaarde gebied

0

0
0

0

X

X

0

kwalite it ruimtelijke structuur X
beperkingen ruimtegebruik
afname areaal landbouw 0
toename areaal op land met beperking gebruiksfuncties 0
(natuurgebieden)
ruimtelijke samenhang van functies X
verandering barrièrewerking en versnippering 0
verandering flex ib ilite it van de ruimtelijke structuur 0
toename van kansen voor gebiedsontwikkeling 0
duurzaamheid mobiliteit X
verkeersleefbaarheid X
verbetering van de kans op en de ernst van ongevallen 0
verbetering van de verkeersleefbaarheid in het gebied 0
bereikbaarheid X
toename aantal verliesuren op het wegennet 0
selectieve bereikbaarheid van deelgebieden 0
efficiëntie modele verdeling X
verbetering verdeling van verkeer en vervoer 0
over verschillende modi

Overige m ilieuaspecten
Luchtkwaliteit atmosfeer X
toename emissie van broeikasgassen 0
toename geluidsbelasting (bovenregionaal) 0
Kwaliteit landschappen X
aantasting kwalite it van het landschap
verlies van landschappelijk waardevolle structuren 0
verlies van waardevolle landschapselementen 0
achteruitgang van evenwichtige schaalkenmerken 0
aantasting van cultuur-historische waarden X
verlies van waardevolle elementen 0
verlies van cultuurhistorisch waardevolle landschappen 0
aantasting aardkundige en archeologische waarden X
verlies aardkundige waarden 0
verlies archeologische waarden 0
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Bijlage IB: Mogelijkheden voor inrichting en gebruik van de Overschelde

Dimensies van de Overschelde

Uit studies van het RIKZ [4,5] kunnen de dimensies van een Overschelde van 'gem idde lde 'g roo tte  worden afgeleid. Deze dimensies z ijn  weergegeven in Tabel 3 -1 .  H ierbij zijn  

het a ftoppen van de hoogwaterp iek in de Westerschelde van 0,3 to t  0,5 m eter en een maximale stroom snelheid van 1 m /s in de Overschelde ais u itgangspunt genomen.

Tabel 3 - 1 :  D im ensies van een Overschelde van 'g e m id d e ld e 'g ro o tte

Breedte kanaal 

Diepte

Breedte van doorlaatconstructie 

Drempelhoogte doorlaatconstructie 

Ruimtebeslag 

Grondverzet

800 to t  1200 m eter 

- 6  to t - 8  m eter NAP 

300 to t  500 m eter 

- 2  to t - 4  m eter NAP 

450 to t  650 ha 

25 to t 55 M m 3

Gecontroleerd spuien: doorlaatconstructie

Om de omvang van de waterstroom  en de stroom snelheid in het kanaal te  kunnen beheersen is een doorlaatconstructie  nodig. Deze kan worden uitgevoerd ais een a fslu itcon- 

s tructie , een overlaat o f een onderlaat (bijvoorbeeld een kleinere versie van het schuivencomplex bij de Oosterscheldekeringj.Voor de doorlaatconstructie  zijn  verschillende 

locaties m ogelijk : W esterschelde-zijde, Oosterschelde-zijde, aan beide zijden o f m idden in het kanaal in com binatie  met de kruising van bestaande infrastructuur.

Aanleg van het kanaal

De aanleg van het kanaal zal b ij beide locaties ten koste gaan van land met grotendeels een agrarische functie  en bijpassende (w oon-) bebouw ing. Op beide locaties bevindt 

zich een aantal woonkernen. Het gebied maakt onderdeel u it van de gemeente Reimerswaal.

Aan weerszijden van het kanaal z ijn  d ijken nodig, w aarbij soms deels gebru ik kan worden gem aakt van bestaande d ijken. A fhanke lijk  van het gebru ik van de Overschelde en de 

locatie van de doorlaatconstructie  zal de oever en het onderste deel van het d ijk ta lud  m oge lijk  in steen m oeten worden uitgevoerd.

De bestaande in frastructuu r door de hals van Zuid-Beveland zal de Overschelde m oeten kruisen. Dit be tre ft o n d e rm ee rd e  Rijksweg A58,een spoorweg (in te rc ity  en stoptre in- 

verb ind ing tussen Zuid-Beveland en de Randstad/Brabant), een provinciale weg en een le id ingentracé. Deze in fras truc tuu rza l m oeten worden aangepast en verplaatst en er zijn 

één o f meerdere bruggen nodig.

Gebruik van de Overschelde

De frequentie  van gebru ik van de Overschelde kan variëren van alleen bij extreem  hoogwater to t  v r ijw e l dagelijks gebru ik.T ijdens (extreem) hoogwater is u itw isse ling  van de 

Westerschelde naar de Oosterschelde m oge lijk  en tijdens laagw ate rvan  de Oosterschelde naarde  W esterschelde.Tijdens extreem  hoogw ater w o rd t het zoete w ater van de 

Schelde zo ver teruggedrongen dat het n iet via de Overschelde in de Oosterschelde terecht kan komen.Tijdens storm situaties zijn  voor het gebruik van de doorlaatconstructie 

meerdere openingsstrategieën denkbaar, a fhanke lijk  van het gewenste e ffect.

Natuurontwikkeling en natuurcompensatie

Bij na tuu ron tw ikke ling  kan worden gedacht aan de on tw ikke ling  van brede,flauw e natuurvriende lijke  oevers. De on tw ikke ling  van schorren en slikken in het kanaal l ijk t op 

voorhand m inder gewenst, om dat d it ten  koste gaat van de capaciteit en daarmee de e ffec tiv ite it van de Overschelde. Een dergelijke on tw ikke ling  kan wel p laa tsv inden  langs 

het kanaal. Negatieve effecten op en verlies van delen van de habitatgebieden Westerschelde en Oosterschelde dienen gecompenseerd te  worden (onder andere het verlies van 

in tergetijdengeb ied in de Oosterschelde).
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OVERZICHTSKAART bij de Kennisgeving Strategische milieueffectenrapportage 

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

novem ber 2003

V oorbee lden van h a b ita tg e rich te  m aa trege len , verspre id  over he t hele p langeb ied , 

z ijn  h e t aan leggen van kribben  b ij de H e llega tpo lder, scho rve rjong ing  In S ae ftlnge  

en h e t p la a tse lijk  a fgraven van bagger- en vu lls to rte n  In na tuu rg e b ied  (b ijvo o r

beeld h e t s to rt van B a lloo i).D e  voo rbee ldgeb leden  voor In g rijp e n d e  m aatrege len  

Inzake n a tu u ro n tw ik k e lin g  z ijn  o.a.: de  B raakm an-P au llnapo lde r-Thom aespo lder, 

d e Z lm m e rm a n p o ld e r,d e  H edw ige -, Prosper- en D oe lpo lde r,de  H e llega tpo lder, de 

M olenpo lde r, de Ser-A rendspo lder, G root Schor, de D urm eva lle l en de Kalkense 

m eersen. Deze geb ieden z ijn  aangegeven m e t een groene  ster.

Bezien v a n u it de Noordzee zou de O verschelde zo k o rt m og e lijk  vóór he t geb ied S í h t f ï i f i

m e t de hoogste  hoogw ate rs  m oe ten  lig g e n . Concreet b e k ijk t m en tw e e  locaties: ■ ■ k k t n ^ n  p i s t e n

te r hoogte  van K ru in ingen  en te r hoog te  van Bath . Bij be lde locaties Is de ve rb in - I t  w M * i t t i g p j l

d in g  doo r land  ongeveer 4  k ilo m e te r lang en m o n d t u it In de Oosterschelde In he t f l t Y t n ^ a t t r g i V J l

M aro llega t. g i U t n

De o n d iep ten  d ie  zouden w orden  aangepakt b ij een v e rru im in g  z ijn  aangegeven P Wïter
m e t een rode stip . W i r i g w ï P i r
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