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Geachte voorzitter,

In onze vergadering van 10 februari jl. hebben wij een globaal overzicht van de 
(hoofdzakelijk) Nederlandse overlegorganen voor de Westerschelde, op bestuurlijk 
niveau, voor kennisgeving aangenomen.
Het lijkt ons zinvol dat ook Provinciale Staten kennis kunnen nemen van dat glo
bale overzicht.
Bijgaand sturen wij u een en ander dan ook ter kennisneming.

Hoogachtend,

overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit,

drs. C.J. Colijn,
directeur directie Ruimte, Milieu en Water.



BIJLAGE 1

Bestuurlijke overlegorganen m.b.t. de Westerschelde 

Inleiding

De organen die overleggen over zaken betreffende de Westerschelde zijn globaal in te delen 
in twee rubrieken:

1. veiligheid/rampenbestrijding/nautisch beheer
2. andere zaken
Deze twee kolommen komen bij elkaar
- op rijksniveau, te weten in het bewindsliedenoverleg Nederland-VIaanderen
- in de regio, te weten in het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (provincie/ gemeen

ten/waterschappen/rijk/belangenorganisaties, zie ook bijgevoegd overzicht -bijl. 3-) en in 
de Taakgroep Westerschelde (gemeenten om de Westerschelde/waterschappen).

Overzicht

I. Veiligheid/rampenbestrijding/nautisch beleid

Overlegorgaan Doei V ertegen woordi gd
Permanente Commissie Toezicht houden op de Nederlandse en 

Vlaamse Scheldevaart (o.a. voorbereiden 
verdrag Gemeenschappelijke Nautische 
Autoriteit)

Vlaanderen
Nederland

Nautische Adviesraad in 
de Schelderegio

Adviseren aan de Permanente Commissie a. technisch-nautische deelraad: 
3 Scheldehavens, loodsdienst, 
zee- en bin-nenschaapvaart
b. bestuurlijk-maatschap-pelijke 
deelraad:
Zeeland, Antwerpen, Ned. ge
meenten + Antwerpen en Gent, 
havenbedrijven

Bestuurlijk Overleg Vei
ligheid Wester-schelde

Uitvoering Memorandum van Vlissingen 
deel II:
- onderzoek
- reduceren risico’s vervoer ammoniak
- rampbestrijdingsplannen actualiseren
- ontwikkelingsschets 2010 beoordelen 
t.a.v. veiligheid en hulpverlening

Gouverneur Antwerpen, CvdK 
Zeeland, Vlaamse en Nederland
se ministeries, directeur BASF en 
Hydroagri.





II. Overige zaken

Overlegorgaan Doei V ertegen woordi gd
Bewindsliedenoverleg Beslissingen nemen over Neder

lands/Vlaamse zaken betr. verkeer en 
vervoer, o.a. in dec. 2004 vaststellen 
Ontwikkelingsschets 2010 ProSes (zie 
bijlage 2)

Beide bewindslieden

Techn. Schelde Cie 
(TSC)

Voorbereiden bewindsliedenoverleg Beide ministeries

Overleg Adviserende 
Partijen (OAP)

Advies uitbrengen aan de bewindslieden 
over producten en processen Ontwikke
lingsschets 2010/ProSes (dus tijdelijk); 
adviezen lopen via TSC

Vlaamse en Nederlandse
- ministeries
- provincies
- gemeenten
- waterschappen
- havens
- landbouworg.
- milieuorg.

Bestuurlijk Overleg 
Westerschelde (BOWS)

Afstemming behartigen belangen Wester- 
schelde

Prov. Zeeland
RWS dir. Zeeland
gemeenten
waterschappen
Ned. Havenraad
LTO
ZMF

Taakgroep Westerschel- 
de (er is een netwerk 
Gemeenten aan de ri
vier)

Afstemming behartigen belangen Wester- 
schelde, incl. uitvoeringsaspecten

gemeenten rond Westerschel- 
de

- beide waterschappen

Internationale Schelde- 
commissie

Uitvoering Europese Kaderrichtlijn Water 
(project Seal dit). Correctie vragen aan 
Loes of Thecla

l i i

Bestuurlijk Overleg Rijn 
Schelde Delta

Internationale afstemming.
Correctie vragen aan Arjan Drijgers

11

Tot slot

Naast bovenstaande structureel overleg vindt er vanzelfsprekend ook ad hoe bestuurlijk over
leg plaats. Dergelijk ad hoe overleg ontwikkelt zich soms tot structureel overleg (Wester- 
scheldehavens).
In het overzicht is niet opgenomen het overleg waarin incidenteel de Westerschelde aan de 
orde kan komen (bijv. overleg waterschappen; Euregio Scheldemond/Scheldemondraad).



Bijlage 2 digitaal niet aanwezig



Bestuurlijk Overleg Westerschelde

Algemeen Bestuur
Taak:
Afstemming en coördinatie op hoofdzaken m.b.t. ontwikkelingen Westerschelde.

Participanten + Schelde Informatiecentrum:
-Provincie Zeeland (Kramer vz., Feijtel secr., Broodman p lv . secr.),
-Gemeente Reimerswaal (Verbree),
-Gemeente Kapelle (Kramer),
-Gemeente Borsele (Vermue),
-Gemeente Vlissingen (Poppe-de Loofi),
-Gemeente Veere (Bostelaar),
-Gemeente Sluis (Provoost),
-Gemeente Terneuzen (v. Waes),
-Gemeente Hulst (de Deckere),
-Ministerie V&W -R W S dir Zeeland- (Donk),
-Ministerie LNV (v. Zandbrink),
-Waterschap Zeeuwse Eilanden (v. ‘t Westeinde),
-Waterschap Zeeuws Vlaanderen (de G raaf/ Paauwe),
-Zeeuwse Milieufederatie (v. Zonneveld/ Klap),
-Het Zeeuws Landschap (Hemminga),
-Natuurmonumenten (Smeele),
-Zevibel (v. Geesbergen),
-ZLTO (deKoeijer),
-BOD (Bom),
-Schelde Informatiecentrum (Phernambucq).

Toehoorder:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap -Coördinatiecel LTV Schelde-estuarium 
(v. Hoof),
Provincie Antwerpen (Gobel).

Agendalid:
Ministerie VROM 
Ministerie financiën (Carlier),
Ministerie EZ
Nationale Havenraad (v. der Hek).

Ad hoe adviseur:
Regionale Brandweer (v. Leersum), GHOR (Slenter), Ministerie BZK (v. Leest).

BOWS -februari 2004-



Dagelijks Bestuur
Taak:
Afstemming en coördinatie reguliere zaken m.b.t. ontwikkelingen Westerschelde. 

Participanten + Schelde Informatiecentrum:
-Provincie Zeeland (Kramer *vz., Feijtel* secr., Broodman p lv . secr.), 
-Gemeenten ten noorden van de Westerschelde (Poppe-de Looff*),
-Gemeenten ten zuiden van de Westerschelde (v. Waes),
-Ministerie V&W, -RWS dir Zeeland- (Donk*),
-Namens de Waterschappen (de Graaf *),
-Namens de ecologisch sector, Zeeuwse Milieufederatie (v. Zonneveld/ Klap *), 
-Namens de economische sector, ZLTO (de Koeijer *),
-Schelde Informatiecentrum (Phernambucq).

Toehoorder:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap -Coördinatiecel LTV Schelde-estuarium 
(v. Hoof).

Agendalid:
Ministerie LNV (v. Zandbrink),
Ministerie VROM (-),
Nationale Havenraad (v. der Hek *).

Ad hoe adviseur:
Regionale Brandweer (v. Leersum), GHOR (Slenter), Ministerie BZK (v. Leest)

* deelnemers Overleg Adviserende Partijen (OAP) in het kader van ProSes

Werkgroep WesterSchelde Werkgroep Risico’s Westerschelde
Taak: Taak:
Ondersteuning /  bele idsadvisering BOWS, af Coörd inatie en voortgangbewaking actieplan
stem m ing coördinatie. externe veiligheid W esterschelde, rapporteren 

aan BOWS.
Participanten:
-P rovincie Zeeland (Feijte l vz, Broodm an secr.) Participanten:
-G em eenten noord van de W estersche lde -Provincie Zeeland (Dekker, Theune, Feijtel,
(Vlissingen, Rijk) Zonnevijlle)
-G em eenten zuid van de W estersche lde /Sluis, -G em eente V lissingen (Busé)
C laeijs/Sanderse) -G em eente S luis (Sanderse / Bijl)
-W aterschappen (Provoost) -G em eente Reim erswaal (Visser)
-M in isterie V&W, RW S d irZ ld  (Term aat) -M in isterie V& W  (de Vries),
-Schelde lin form atieCentrum  (Phernam bucq) -RW S dir Zld (Prins)
-V laam s G ewest (ANIMAL, Hemelaer, M aritie -M in isterie BZK (v. Leest)
me Toegang, M ergaert) -M in isterie VROM (Buitenkamp), 

-Inspectie M ilieuhygiëne (van de r Veen)
Agendalid: -Regionale Brandw eer (v. Beek)
M inisterie LNV (Soeters)
ZM F (Klap) Agendalid:
ZLTO  (de Koeijer) G em eente Terneuzen (A llew ijnse)
HZL (Hem m inga) GHOR (Slenter)
Natuurm onum enten (Smeele)
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