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E n m a a r  o v e r l e g g e n  ...

In bestuurlijke z in  heeft 
het Schelde-estuarium aan 
belangstelling niet te 
klagen. Een beknopt over
zich t van de vele overleg
structuren pag. 4

N a t u u r c o m p e n s a t i e  

W e s t e r s c h e l d e  v o l 

d o e n d e  o f  N IET?

Nederland is het oneens 
met de Europese Com
missie dat het natuur- 
compensatieprogramma 
van de huidige verdieping 
van de Westerschelde 
onvoldoende zou zijn.
De feiten op een rij.
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Extra!
Bij deze nieuwsbrief is de 
Westerscheldekrant bijge
sloten. Meer exemplaren? 

Bel of mail: 
+31(0)118-672293  
info@scheldenet.nl

Op 30 november 2001 vond de tweede Schelde Ministersconferentie plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst is de tussentijdse evaluatie van het eerste Schelde Actieprogramma (SAP) 
gepresenteerd. De resultaten vallen tegen. Veel van de uit te voeren gemeenschappelijke 
acties lopen achter op schema o f zijn  weinig ambitieus uitgewerkt. Toch hebben deze 
magere resultaten de ministers van de Schelde-oeverstaten niet ontmoedigd. Sterker nog, 
ze hebben zelfs afgesproken dat de Internationale Commissie voor de Bescherming van de 
Schelde (ICBS) ais bijkomende taak de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water 
(KRW) coördineert. Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat directie Zeeland, Wijnand 
Broeders, is voorzitter van de werkgroep Waterkwaliteit van de Commissie. De Schelde 
Nieuwsbrief stelde hem enkele vragen.

Volgens het evaluatierapport 
van het eerste Schelde Actie
program m a (SAP) z ijn  lang niet 
alle gemeenschappelijke acties 
volgens planning uitgevoerd. 
Vindt u de geuite k ritiek  op de 
teleurstellende resultaten 
terecht?
“Er is inderdaad achterstand 
opgelopen bij het uitvoeren van 
de acties u it het SAP (zie kader).

De resultaten lopen achter op 
ons werkplan, maar we zullen 
hard werken om de opgelopen 
vertraging in te halen, zodat we 
eind 2003, wanneer het eerste 
SAP afloopt, positieve resulta
ten kunnen presenteren. Een 
structurele, efficiënte samen
werking tussen de partijen is 
hierb ij één van de belangrijkste 
factoren. Bij het opstellen van

het ambitieuze SAP hebben we 
ons te weinig gerealiseerd hoe
veel t ijd  het leren samenwerken 
kost, zeker over landsgrenzen, 
cultuurverschillen en taal
barrières heen. Voor elke actie 
is daarom één partij aange
wezen ais trekker die samen 
met vier deskundigen van de 
andere partijen verantwoor
de lijk  is voor de uitvoering.
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ciegrens (ook de Brabantse Wal 
hoort b ij het hydrografisch 
bekken van de Schelde) ais de 
d ijk  (binnen- en bu itendijks).”

Kan de burger een bijdrage  
leveren tot bet schoonmaken 
van de Schelde?
“Heel be langrijk  is dat de bu r
ger bewust is we lk effect z ijn  
handelen op het m ilieu  heeft. 
Gezien de reeds geleverde 
saneringsinspanningen van 
bedrijven zullen verontre in i
gingen veroorzaakt door be
woners van het Scheldestroom- 
gebied in  belang toenemen. 
N a tuurlijk  is het veel m akke lij
ker om verfresten door de 
gootsteen weg te gooien, 
dan ze naar de m ilieustraat 
(VL.: containerpark) te brengen, 
maar met derge lijk  gedrag ver
betert de w aterkwalite it niet. 
Om d it m ilieubew ustz ijn  te 
vergroten moet de burger meer 
in form atie krijgen over de

S c h e l d e  A c t i e p r o g r a m m a  ( S A P )

Op de eerste Schelde M inistersconferentie van 10 december 
1998 te M iddelburg werd het eerste Schelde Actieprogramma 
vastgesteld. De ICBS diende daarbij zorg te dragen voor de 
u itvoering van 71 gemeenschappelijke acties. Daarnaast 
omvat het SAP ook een aantal nationale acties die elke partij 
op eigen grondgebied u itvoert o f nog zal uitvoeren voor eind 
2003. De belangrijkste actie is het voor 2003 vaststellen van 
concrete gemeenschappelijke doelstellingen voor de water
kw alite it en ecologie. Deze moeten tegen 2013 gerealiseerd 
zijn.

impact van z ijn  handelen op 
het m ilieu, zodat h ij ziet dat 
ook kleine inspanningen geza
m en lijk  een groot effect kun
nen hebben. Ik spreek daarom 
zeker m ijn  waardering u it voor 
die burgers die door hun 
bewust omgaan met het m ilieu 
bijdragen aan het schoon
maken van de Schelde.” (SB)

V oor m eer in fo rm a tie : 
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In 1994 is het ‘Verdrag inzake 
de bescherming van de 
Schelde’ vastgesteld. De In ter
nationale Commissie voor de 
Bescherming van de Schelde 
(ICBS) die daartoe werd inge
steld (zie kader op pagina 2) 
geeft in vu lling  aan dat verdrag. 
Op 1 januari 1998 startte de 
commissie haar Homogeen 
Meetnet Schelde (HMS) op, 
waarmee ze de kw alite it van de 
Schelde-rivier van bron tot 
m onding m onitort. Het ging 
daarbij om 18 algemene ken
merken zoals zuurstofgehalte, 
s tiks to f en fosfor. Geleidelijk 
is het meetnet u itgebreid -  zo 
z ijn  er zware metalen en 
m icroverontre in igingen, zoals 
PAK’s en bestrijd ingsm iddelen 
toegevoegd -  en thans bestaat

Scheldemonitor
Meetnet van bron tot monding

De veertien m eetioca ties van he t Homogeen M eetnet Schelde

de lijs t u it 33 stoffen. Op 22 
december 2000 trad de Euro
pese Kaderrichtlijn  Water (KRW) 
in werking. H ierdoor w ord t het

HMS in 2003 uitgebreid met 
stoffen (bestrijdingsm iddelen) 
u it de lijs t van de KRW. De 
gehalten van deze stoffen in

het water worden op veertien 
vaste locaties in  het bekken 
eens per v ie r weken gemeten. 
Daarmee evalueert het ICBS het 
effect van de door de v i j f  ver
dragspartijen in  het stroomge
bied genomen saneringsmaat
regelen. Want hoewel de Schel
de al een internationaal belang
wekkend natuur- en leefgebied 
is, valt de w aterkwalite it in  
meerdere delen nog aanzienlijk 
te verbeteren. (ES)
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