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De regeringen van Vlaanderen en Nederland hebben 
ingestemd met de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde 
estuarium. In de Ontwikkelingsschets staan tientallen  
besluiten over de manier waarop de landen het estuarium  
veiliger, toegankelijker en natuurlijker gaan maken. De 
meeste besluiten worden in de periode tot 2010 uitgevoerd. 
Ais eerste worden de w ettelijke procedures doorlopen. De 
hoofdlijnen van de besluiten leest u in deze brochure.

Vlaanderen en Nederland hebben drie  wensen voor het 
Schelc'.e-estuarium op de lange te rm ijn
• veiligheid: m axim ale bescherm ing tegen ove rs trom ingen  ín 

de regio;
• to e g a n k e lijk h e id : op tim a le  toeganke lijkhe id  van de 

Scheldehavens;
• n a tu u r lijk h e id : dynam isch en gezond ecosysteem.

Omi d it Ideaalbeeld te bereiken 's een sam enhangende aan
pak nod ig  in he t geb ed van Gent to t  aan ae m ond ng in de 
Noordzee.
Van oudsher ís he t Sche lde-estuarium  de levensader geweest 
voo r V laanderen en Zeeland. De regio heeft zich on tw ikke ld  
rondom  het estuarium . Het g e t 'j,  de econom ie en de natuur 
trekken zich w eín ig  aan van de andsgrens. A lleen door het 
geb ied ais geheel te  bekijken, ís he t m oge lijk  om een goede 
a fw eg ing  te  maken van alle be langen d ie  er een rol spelen.

Het u itgangspun t voo r be ide landen is da t het Schelde-estu
arium  een dynam isch estuarium  b ijft. Dynam isch be teken t 

dat het pa troon van geulen en platen voo rtd u re nd  verandert, 
zou tgeha lten  steeds w isselen en schorren en slikken op de ene 
plaats versch ijnen te rw ijl ze op de andere plaats verdw ijnen. De 
ve ilighe id , de bevaarbaarhe id en de na tuur van het estuarium  
z ijn  a lled rie  ged iend m et he t behoeden van deze c.ynamlek.

N iet ábe prob lem en van het Schelde-estuarium. komen aan bod 
in de O ntw ikke lingsschets. De. schets gaat b ijvoo rbee ld  n iet 
over he t verbeteren van de w a te rkw a lite it.
Op dat te rre in  werken V laanderen en Nederland nam elijk  al 

samen m de in te rna tiona le  Scheldecom m issie, samen m et de 
andere Belgische gewesten en Frankrijk (www. sc-cie.com).

Schelde-estuarium:
deel van de Schelde dat onder invloed van het getij staat, bestaande 
uit de Zeeschelde, de Westerschelde en, het mondingsgebied 

Zeeschelde:
de Schelde tussen Gent en de Belgisck-Nederlandse grens 

Westerschelde:
de Schelde van de ßelgisch-Nederlandse grens tot Vlissingen

mondingsgebied:
de Schelde zeewaarts van Vlissingen



Veiligheid

Problemen
Zeeschelde; de bescherming tegen overstromingen is op d it 
m om ent onvoldoende; de veiligheid verbetert na de aanleg van het 
gecontroleerde overstrom ingsgebied Kruibeke-Basel-Rupelmonde 
m aar b lijft dan onvoldoende; in de loop van de eeuw neem t de vei

lighe id weer a f door k lim aatveranderingen en zeespiegelstijging. 
Westerschelde: de bescherming tegen overstromingen is nu vo l
doende; op lange term ijn  is de veiligheid onvoldoenae ais gevolg  
van klim aatveranderingen en zeespiegelstijging.

Besluiten

• Dijkverhogingen en overstromingsgebieden langs de 
Zeeschelde

De lantíen hebben besloten om  de veil'gheidl langs de Zeeschelde 

te verhogen door vóór 2030 gecontroleerde overstrom ingsgebie
den aan te leggen. Waar daarvoor geen ruim te is, zoals in steden en 
industriegebieden, worden de waterkeringen verhoogd. Vlaanderen 
streeft ernaar om in de per ode to t 2010 280 hectare gecontroleerde 
overstrom ingsgebieden aan te leggen. Ruim 200 hectare daarvan 

w ord t ingericht ais natuurgebed. De Vlaamse regering stelt vóór 1 
ju li 2005 de prec'eze ligging vast van de gecontroleerde overstro
mingsgebieden, de natuurinrichting en de d 'jkverhogingen, ais 
onderdeel van het geacti aliseerde Sigmaplan.

Aanleg gecontroleerde overstromingsgebieden voorde veiligheid in Vlaanderen

gereed in 2030 gereed in  2010 aandeel in 2010

zone 1 Zeeschelde van de Belgisth-ileder- waarschijn ijkaJ;een dijkverhogingen,
tandse grens to t Rupelmonce veiligheid p ro fiteert wei van n ieuw  natuurgeb ed: in

Hedwigepolder/Prosperpolder

zone 2 Zeeschelde van Rupe monde tot 
Den d erin on de, de Rupe I en de Durme;

Crea 10DO ha circa 2QQ ha 150 ha

zone 3 Dijle van Ru pel to t Mechelen circa 250 ha ruv.t., ruv.t.

zone 4 Zeeschelde van Dendermc nde to t  
Gent

circa 400  tia circa ao ha 60 ha

zoneS overige delen Zeeschelde (delen van oppervlak nog n iet vastgesteld, m aar op lange
K'eïne en Grote Nete, Dijle en Zenne) term  jnw aarsch i'n l.jk  aanzienlijke hoeveelheid

overstromingsge rieden noodzakei'

to taal ca 1650 ha ca 280 ha 210 ha

• Gezamenlijke veiligheidsbenadering
Vlaanderen en Nederland berekenen de vere iste ve ilighe  d op 
versch illende m anieren, V laanderen h o u d t bij de keuze van he t 
ve ilighe idsn iveau rekening m e t de schade die een ove rs trom ing  
kan veroorzaken. Plaatsen waar de schade hoog  kan op lopen , 
krijgen een hogere bescherm ing. Nederland gaat u it van ge lijke 
overstrom ingskansen langs de hele W esterschelde. Nederland 
onderzoekt op d it  m om ent o f  een ris icobenadering zoals !n 
V laanderen ook in Nederland w ense lijk  en m oge l^k  is. De lan
den w illen  de ve ilighe idsbenaderingen  aan weerszijde van de 
grens beter afstem m en.

Risicobenadering
De risicobenadering houdt in d a t per gebied een goede verhouding 
wordt gezocht tussen de kosten van veiligheidsmaatregelen en de 
baten. De baten z:jn g roo t ais door het treffen van maatregelen 
grote schade b ij overstrom ingen voorkomen wordt. In gebieden 

m et grote economische waarden, zoals stedelijke gebieden en indu 
striegebieden, kan de schade b ij overstrom ingen hoog oplopen. 
Daar kan het rendabel z ijn  om fors te investeren in de veiligheid. In 
gebieden met lagere economische waarden, zoals landbouwgebie

den, wegen de kosten van dure m aatregelen n ie t op tegen de baten. 

Vlaanderen past de risicobenadering a l toe in het geactualiseerde 
Sigmaplan. Nederland verkent de voor- en nadelen van de risicobe

nadering in de landelijke studie Veiligheid van Nederland in Kaart.

■



• Overschelde is geen optie
Twee jaar ge leden hebben de anden afgesproken, om te  onde r
zoeken o f een verb ind lngskanaa l tussen de W esterschelae en de 
Oosterschelde een goede m aatregel is om extrem e hoogw ate r
standen op de Zeeschelde te verlagen. Uit het onderzoek b lijk t 
da t deze zogenaam de O verschelde onacceptabele e ffec ten  op 

de na tuur zou hebben. Ook is het een dure maatregel', deze lfde  
w a te rstandsverlag ing  is m et andere m aatregelen voor veel m in 
der ge ld te bereiken. Daarom hebben de landen beslo ten om de 
Overschelde n ie t u it te voeren.

• Stormvloedkering Oosterweel is nu geen optie
In het verleden is overw ogen om. een storm vloedkering, in 
de Zeeschelde te bouw en, onder meer b ij de voo rbe re id in g  
van het S igm aplan. Tl dens de inspraak op de concept- 
O ntw ikke lingsschets is opn ieuw  ge p le it voo r een s to rm v lo ed 
kering in de Zeeschelde, b ij O osterweel. Uit onderzoek is ge b le 

ken dat een s to rm vloedkering  veel duurder ís. dan de gekozen 
com b ina tie  van d ijkve rh og ing en  en gecon tro lee rde  overstro - 
m 'ngsgeb ieden . De s to rm vloedkering  levert bovend ien geen 
nieuwe na tuurw aarden op en m aakt extra d ijkve rh og ing en  in 
V laanderen en Nederland noodzake ll'k . De landen hebben daar

om afgesproken dat de sto rm vloedkering  op de korte  te rm ijn  in 
ieder geval geen o p tie  is.

Drie typen overstromingsgebieden
In de Ontwikkelingsschets z ijn  dne typen overstromingsgebieden  
onderscheiden. De waarde voor de na tuur is groter naarm ate de 
overstrom ingen meer lijken op de natuurlijke overstrom ing van een 
getijdegebied. Een ontpo ldering  is daarom het meest waardevol 
voor de estuariene natuur: he t ontpolderde gebied w ordt onderdeel 

van he t estuarium en overstroom t dagelijks onder invloed van het 
getij. Een gecontroleerd overstrom ingsgebied , d a t m aar zelden 
onder water kom t te staan, draag t het m inste b ij aan de estuariene 
natuur. Voor veiligheid is de volgorde ju is t andersom. In een gecon

troleerd overstrom ingsgebied kan het water op een beter m om ent 
van het s to rm tij worden geborgen dan in een ontpolderd gebied.

overstrom ing b ijd rag e  aan  
v e ilig h e id

b ijd rag e  aan  
e stuariene na tu u r

gecontroleerd overstromings
gebied (GOG)

in geva van nood 
waterin aai vfa s uizen.

boog geen

gebie-d met gecontroleerd 
gereduceerd getij (GG.G)

dagu'jks waterinlaatvia  
sluizen (gedempt getij)

hccg. gemiddeld

ontpofder ng dagelijks overstrom-ngvia 
natuur jjke  -getijdestroc m

laag hoog

m
Z.OT1G 1

»Wie 2

zone 4 zo n e  2

Kaikenw

voorgestelde im a ke g tie o  voor. veiligheid in V e rd e re n , zoekzones



Toegankelijkheid

Problemen
Haven van Antwerpen: zeeschepen m et een diepgang to t 17,85 
meter kunnen nu, onafhankelijk  van het getij, doorvaren to t 
Antwerpen. Schepen m eteen grotere diepgang moeten wachten op 

een gunstig m om ent in het ge tij om over de verschillende drempels 
in de vaargeul te kunnen varen. Reders zullen in de toekom st vaker 
gebruikm aken van grotere containerschepen. Ook zullen de reders 
striktere vaarschema's hanteren om kosten te besparen. Lange 
wachttijden maken de haven van Antwerpen onaantrekkelijk. D a t ís 
ongewenst, w an t een goed florerende haven is van belang voor de 
welvaart in het Schelde-estuarium.

Risico's vervoer gevaarlijke stoffen: het vervoer van gevaarlijke  
stoffen over de Schelde levert risico's op voor de omgeving. In  
Nederland voldoen de risico's aan de normen voor de "externe vei

ligheid". In Vlaanderen zijn geen normen vastgesteld. De landen  
hebben afgesproken da t het risico in de toekomst op het niveau  
m oet blijven van 2000.

Besluiten

• Verdieping en verbreding van de vaargeul
Vlaanderen en Nederland hebben beslo ten dat schepen m et een 
ciepgang van 13,1 meter onafhankelijk van het getij moeten kennen 
cioorvaren naar de haven van Antwerpen, De landen gaan c.aarvoor de 
drempels in de vaargeul ver agen met 1,4 meter. In de omgeving van het 

Deurganckdok wordt de Zeeschelde over eer lengte van v ijf kilometer 
verbreed van 250 meter tot. 370 meter.

• Flexibele stortplaatsen
Voor het ideaalbee ld van he t Schelde-estuarium  is het van 
be lang dat de dynam iek van he t estuarium  en het m eergeulen- 
ste'sel behouden b lijven. Een ancere m anier van vaargeu londer- 
houd  kan daaraan b ijdragen.
Er is voo rtd u re n d  baggerw erk nod ig  om  de drem pels op de 
gewenste d iep te  te  houden. Met een zo rgvu ld ige  keuze van de 
s tortloca ties is ve rzand ing van nevengeulen en afslag van slik
ken en schorren te voorkom en. De landen gaan ae keuze van 
s to rtloca ties  fle x ib e le r maken zodat steeds gesto rt kan w orden  
op plaatsen waar dat het m eest gunstig  is voo r de dynam iek.

A lle  onderhoudsspecie w o rd t weer te ru g g e s to rt in het estua
rium . Om c!e nevengeulen te  on tz ien , zal in de toekom st meer 
baggerspecie in de hoo fdgeu l ge s to rt w o rden. Ook zall meer 
specie in het ooste lijk  deel van de W esterschelde ges to rt w o r
den, en m inde r in he t m ondingsgeb ied .

• Vinger aan de pols
Uit onderzoek is gebleken da t de verd iep ng wein-g e ffecten zal 

hebben op  de dynam iek en de na tuur in het Schelde-estuarium . 
Maar deze conciusie kon n ie t m et absolute zekerheid vastge- 
steid w orden. Daarom zullen de landen een m eetprogram m a 
opzetten  om de on tw ikke lin ge n  in he t Schelde-estuarium  
tijdens en na de verd iep ing  in de gaten te houden. De landen 
onderzoeken nog o f zij voorafgaand aan de ve rd iep ing  al maat
regelen kunnen bedenken, zodat zij eventue le ongew enste 
effecten snel kunnen bestrijden. De veroorzaker van de onge
wenste e ffec ten  be taa lt de m aatregelen. Ais de veroorzaker n ie t 

bekend is, verdelen V laanderen en Nederland! de kosten.
Bij het beslu it o f de maatregelen, inderdaad noodzake.ljk  zijn, 
zullen de landen ook rekening houden m et de  e ’sen van de 
Vogel- en H a b ita trich tlijn . Deze Europese r ic h tlijn  ve rp lich t de 
landen, om de bestaande na tuurw aarden in stand te houden.



• Aanvaardbare risico's
Nederland en V laanderen w illen  de exte rne ve ilighe id  in he t 
S che lce-estuariem  op een aanvaarbaar niveau houden. Zij z u l
len lagere overheden verzoeken om de e ffecten op de externe 
ve ilighe id  steeds in beeld te brengen bi) het maken van nieuwe 
ru im te lijke  p lannen. De landen gaan iagere overheden en de 
bevo lk ing  be te r in fo rm eren  over he t ve ilighe idsbe le id . Z ij w illen  

ook dat de m oge lijkheden voor ram penbestrijd ing  verbeteren 
en zullen de ve ran tw oorde lijke  overheden in V laanderen en 
Nederland verzoeken om  daar actie voor te ondernem en.

Drempels in de vaargeul
Bij een verdieping van de vaargeul is lang n ie t overal baggerwerk 

nodig. Op de meeste plaatsen is de vaargeul van nature a l ru im 
schoots diep genoeg voor ae grootste schepen. Alleen de zoge

naamde drempels vormen een belemmering. D it zijn ondiepten die 
ontstaan op plaatsen waar de vaargeul een nevengeul kruist. In de 

vaargeul van Vlissingen to t de haven van Antwerpen liggen e lf  van 
zulke drempels.

Kosten en baten van de verdieping
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse wijst u it da t verdieping 
van de Westerschelde m aatschappelijk rendabel is. A l vana f 2008 
zullen de baten gro te r z ijn  dan de kosten. Verdieping voor schepen 
m eteen diepgang to t 13,1 meter is gunstiger dan een m inder ver
gaande verdieping, bijvoorbeeld voor schepen met een diepgang  
to t 12,5 meter o f U',8 meter. De verdieping za l bijdragen aan de 
welvaart van Europa, Vlaanderen en Nederland.

Europa Vlaanderen Nederland

baten in 2030 € 1,5 -  2,2 miljard € 0,7 -1 ,1l nftiljard € 0,4 -0 .6 miljard

Baten rn 2030 bij verdieping; van de vaargeul voor schtpen met een diepgang to t 1:3,1 meter 

(getijonafhankeüjke vaart)

ï ,£teerwee

Nehelae I j

Antwerpen

voorgestelde maatregelen voor toegankelijkheid m Vlaanderen, u tdLpen en verbredh g Schelde

Vrntmntailnnd

E eu zen

voorgestelde m atregeten voor toegankelijkheid in tieaerm d, uitdiepen Schelde



Natuurlijkheid

Problemen
Natuurlijke habita ts: de oppervlakte aan slikken, schorren en 
ondiep water is in de afgelopen eeuw sterk afgenomen. In het estu

arium  is te weinig ru im te en te veel getijde-energie om d it soort 

gebieden to t on tw ikke ling te laten komen en om de bestaande 
gebieden in stand te houden.

De na tuur in het Schelde-estuarium w ordt m inder gevarieerd.

Flora en fauna: schorren, slikken en ondiep water zijn voor veeI 
soorten be langrijk  ais voedselplaats, kraam plaats o f  rustplaats. 
Door het verdwijnen van deze oevergebieden nemen de levensom
standigheden voor allerlei sooi ten af. Belangrijke schakels u it de 
voedselketen worden daardoor bedreigd.

De n a tuu r in het Schelde-estuarium heeft onvoldoende weerstand 
om de gevolgen van ingrepen te kunnen opvangen.

Besluiten

• Meer ruimte voor natuur
N ederland en Vlaanderen gaan m eer ru im te  voo r na tuur maken. 
Z ij nemen in de pe riode  to t  2010 in ieder geval de vo lgende p ro 
je c te n  in u itvo e ring :
Grensoverschrijdend: 

aanw ijz ing  van cie V lakte van de Raan ais zeereservaat;
0 u itb re id in g  van het Zw in m et tenm inste  120 en m oge lijk  240 

hectare;

■ o n tw ikke lin g  van 440 hectare in te rge tijde ge b ie d  in de 
H ertog in  H edw ige po lce r en he t no o rd e lijk  deel van de 
Prosperpolder;

In Vlaanderen:
» herste l van de m oge lijkheden voo r v ism igra tie  in de 

Zeeschelde;

“ he rin rich tin g  van de Durme en haar valle i;
0 o n tw ikke lin g  van 125 hectare na tuur in  bestaande ge co n tro 

leerde overs trom 'ngsgeb ieaen ;

« in rich tin g  van 600 hectare wetland, in Ge Kalkense Meersen;
« o n tw ikke lin g  van 210 hectare natuur -  waarvan 150 ha estua 

rien -  op  nader te kiezen locaties, in com b ina tie  m et de 
aanleg van ove rs trom ingsgeb ieden;

in Nederland:
» on tw ikke lin g  van circa 300 hectare estuariene na tuur op 

nader te kiezen locaties.
De landen zu llen de nader te kiezen na tuurp ro jec ten  u ite r lijk  1 
ju lii 2005 aanw ijzen. In to taa l k r ijg t de Schelde er tenm inste  1000 
hectare n ieuw e estuariene na tuu r bij

• Meer dynamiek
Bij de werken voor ve ilighe id , toe gan ke lijkh e id  en na tuurli'kherd  
zullen de landen waar m og e lijk  g e lijk tijd ig  m aatregelen tre ffen  
voor het herstel van de na tuu rlijke  dynam iek. Voorbeelden van 
zulke m aatregelen zijn : toepassen van a lte rna tieve bagger- en 
s torts tra teg ieén , aanleggen o f w egnem en van kribben, afgraven 
van oud schor en verd iepen o f verond iepen van geulen. In de 

in richtingsfase zullen hier concrete p lannen voo r gem aakt w o r
den.

• M ultifunctionele natuur
Vlaanderen en N ederland 'w illen  de nieuwe na tuurgeb ieden 
waar m og e lijk  ook bru ikbaar m aken voo r ander functies. Z ij z ien 
m oge lijkheden voor com b inât es van na tuur m et b ijvoo rbe e ld  
ve ilighe id , landbouw , zeecultuur, recreatie, w onen en werken.
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Groot Saeftinghe
Vlaanderen en Nederland gaan 440 hectare intergetijdegebied  
ontw ikkelen in de Hertogin Hedwigepoider en het noordelijk  deel 
van de Prosperpolder. Deze gebieden grenzen aan het bestaande 
natuurgebied 'Het Verdronken Land van Saeftlnghe'. Zo ontstaat 
een groot, aaneengesloten natuurgebied: 'G root Saeftlnghe'. Het 
nieuwe intergetijdegebied' l ig t  In het brakke deel van het estua
rium  en krijg t daardoor een grote ecologische waarde. Het gebied 
z a l ook ten goede komen aan de bescherming tegen overstrom in

gen. Het gebied lig t deels op Nederlands, grondgebied (295 hec

tare) en deels op Vlaams grondgebied (145 hectare).

De landen nodigen de provincies Oost-Vlaanderen er> Zeeland u it 
om een grensoverschrijdend plan voor deze streek te maken.

In d it p lan  kunnen verschillende ontw ikke lingen in onderlinge  
samenhang uitgew erkt worden: de na tuurontw ikke ling in de 

Hedwigepoider en Prosperpolder, de geplande havenontw ikkeiing  
op de linkeroever van de Zeeschelde en de on tw ikke ling  van land 

bouw  en recreatie in het gebied.



Zwin
Om verzanding van het Zwin tegen te gaan heeft de 
Internationale Zw in Commissie voorgesteld om de dijken in een 
gedeelte van ae W illem -Leopoldpolder landwaarts te verplaatsen. 
Hierdoor zal het oppervlak van het Zwin toenemen m et 120 hec

tare intergetijdegebied. M aar de landen zijn het eens da t u itb re i
ding m e t240 hectare wenselijk is om  naast het tegengaan van 
de verzanding ook de ecologische waarde te verbeteren. Z ij gaan  
de m ogelijkheid daarvoor onderzoeken in een m ilieueffectrap- 
portage. De Internationale Zwin Commissie w ordt gevraagd om  

een in tegraal grensoverschrijdend plan voor de regio op te stellen, 
waarin de functies landbouw, natuur, recreatie en in frastructuur 
op evenwichtige wijze aandacht krijgen. Deze p lanvorm ing m oet 
aansluiten b ij de p lanning van de Ontwikkelingsschets.

Zeereservaat
De Vlakte van de Raan is een ondiepe zandp laat in de m onding  
van Westerschelde. De p laa t l ig t  deels op Belgisch en deels op 
Nederlands grondgebied. De vlakte van de Raan is een be langrijk  
paaigebied voor vis en herbergt een ríjk bodemleven. Daardoor is 
de vlakte een belangrijke voedselplaats voor de Grote Stern, een 
beschermde vogelsoort.
Nederland en Belg.'ë gaan het gebied aanmelden voor aan 

w ijzing ais beschermd gebied in  het kader van de Vogel- en 
H abita trichtiijn . De natuurw aarden van het ‘zeereservaat' krijgen 
daardoor wette lijke bescherming.



Van schets naar uitvoering
De landen hebben besloten om  in de periode to t 2010 een reeks 
p ro jec ten  in u itvo e ring  te  nem en voo r he t verbeteren van 
de ve ilighe id , de toeganke lijkhe id  en c!e na tuu rlijkhe id . In de 
O ntw ikke lingsschets staan oo k  bes lu iten  over de m anier waarop 
de landen de u itvo e ring  gezam enlijk  gaan aanpakken.

• Vaart erin houden
De landen gaan voo rtvá rend  aan de siag m et de u itvo e ring  van 
de O ntw ikke lingsschets. Zijl hebben besloten o m  daarb ij een 
zogenaam de dakpanaanpak te volgen;: z ij zu llen een nieuwe 
stap in een procedure alvast voo rbe re iden  voo rda t de voo ra f

gaande stap fo rm ee l is afgerond. De w e tte lijk e  te rm ijnen  voor 
inspraak, bezwaar en beroep b lijven  na tuu rlijk  
van kracht.

• Samenhang binnen het estuarium
De landen ste llen opn ieuw  een gezam enli ke p ro jec to rgan isa
tie  in om  ook n de vo lgende fase een sam enhangende aanpak 
te garanderen: ProSes2010. ProSes2010 k r ijg t de taak om oe 
sam enhang tussen m aatrege len en procedures, a f te  stem m en 
en he lder te  com m uniceren. De nieuwe w ebsite  is al beschik
baar; www.proses2010.be en ww w.proses2010.n l. De concrete 
u itw e rk in g  van a fzonderlijke  pro jecten v in d t plaats in de be tre f
fende regio, samen m et de d ire c t betrokkenen.

• Flankerend beleid voor landbouw
Som m ige pro jec ten u it de O ntw ikke lingsschets kunnen gevol
gen hebben voo r de landbouw secto r. De landen ste llen een 
be le idskader op m et passende afspraken voor he t opvangen 
van deze gevolgen. Voor d irec t be trokkenen zal he t be le idska

der onder meer bestaan u it financ ië le  rege lingen o f het aanb ie
den van vervangende grond . Voor in d ire c t be trokkenen b ied t 

het be le idskader onder meer hu lp  b ij het creëren van een n ieuw  
be drijfspe rspec tie f o f  ve rbe te ringen  van de w a te rhu ishoud ing . 
Aankoop van g ro nd  zal zoveel m oge lijk  op basis van v r ijw il lig 
heid p laatsvinden. De landen stellen he t be le idskader vast voo r
da t beslo ten w o rd t over de concrete in rich tin g  van pro jecten.

http://www.proses2010.be
http://www.proses2010.nl


• Nieuwe verdragen
De landen hebben op 11 m aart 2005 een M em orandum  van 
O vereenstem m ing ondertekend, w aarin  zij. onde r m eer de fin a n 
c ie ring  van de beslu iten  vastleggen. De be angrijkste  beslu iten  
u it de O ntw ikke lingsschets leggen zij bovend ien vast in  een 
verdrag. Ook ste llen de landen een verdrag op over de m anier 
waarop zij verder werken aan het s treefbeeld voo r 2030'. De ver
dragen zul en in januari 2006 klaar z ijn  voor onderteken ing .

Schetde-Landschapspark
Vlaamse bestuurders van Gewest, provincies en gemeenten gaan de 
projecten voor natuur, landschap, stedenbouw, landbouw  en in fra 

structuur in onderlinge samenhang brengen. Z ij doen d it onder de 
naam 'Schelde-Landschapspark'. Deze werkwijze zal het m akke lij

ker maken om diverse projecten goed in te passen in de omgeving. 
Het is de bedoeling om in een la ter stadium  ook de Nederlandse 
gemeenten langs de Westerschelde b ij het Schelde-landschapspark 

te betrekken.

Totstandkoming van de Ontwikkelingsschets 
2010 Schelde-estuarium

Welke kennis is gebruikt voor de Ontwikkelingsschets?
Om to t  een veran tw oorde  keuze te kom en van pro jecten zijn in 
de a fge lopen  ja ren versch illende onderzoeken u itgevoerd :

Strategische Milieueffectrapportage
Voor alle p ro jec tvoo rs te llen  z ijn  de e ffec ten  op na tuur en mi ¡eu 
bepaald. O rnaat de p ro jec tvoo rs te llen  nog n ie t heel concreet 
z ijn  u itgew erk t, zijn ook de e ffec ten  n ie t n de ta il in beeld 
gebracht. De strategische m ilie u e ffe c tra p p o rta g e  ge e ft wel 
genoeg inz icht om versch illende pro jec ten on d e rlin g  te  verge
lijken.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

In de m aatschappe lijke kosten-batenanalyse is onderzocht 
welke e ffec ten  pro jecten op de w e lvaart hebben. Een p ro ject 
d raagt b ij aan verbetering  van de w e lvaart ais voo r alle be trok 
ken pa rtijen  samen de baten hoge r z ijn  dan de kosten.

Onderzoek maatregelen natuurontwikkeling

De landen hebben gezam en lijk  onderzoch t w e lke m aatregelen 
m oge lijk  z ijn  om  de eco logische waarden van het Schelde-estu
arium  te verbeteren o f te  herste llen. Op bas's van d it onderzoek 
z ijn  de beslu iten over de na tuu rlijkh e id  van het Schelde-estua
rium  to ts tandgekom en .

Vogel- en Habitattoets
De Europese Vogel- en H a b ita tr ich tlijn  ve rb ie d t ing repen  die 
schade toebrengen aan bescherm de natuur, tenz ij de ingreep 
een g ro o t m aatschappe lijk  be lang d ien t en geen alte rnatieven 
voorhanden zijn.. U it onderzoek b lijk t da t het to ta le  m aatrege

lenpakket van de O ntw ikke.ingsschets geen schade veroorzaakt 
aan bescherm de natuur. De m aatregen maken de na tuur van het 
Schelde-estuarium  lu is t robuuster.



Welke mensen zijn geraadpleegd?
T ijd  ens het opste llen  van de O ntw ikke lingsschets hebben 
V laanderen en Nederland versch illende pa rtijen  geraadpleegd.

Overleg Adviserende Partijen (OAP)
Betrokken overheden, instanties en be langenpartijen  hebben 
zich veren igd in het Overleg Adviserende Partijen (OAP).
Op be langrijke  m om enten hee ft he t OAP, voorafgaand aan de 
b e s lu itvo rm ing , onafhanke lijke  adviezen gegeven over a fzon
de rlijke  them a's. Het OAP he e ft ook een unan iem  advies u itg e 
bracht over de concep t-O ntw ikkelingssche ts.

Inspraak
De p ro jecto rgan isa tie  he e ft de rest Ita ten van de strateg ische 
m ilieu -e ffe c trapp o rtag e , de m aatschappe lijke kos ten-ba ten
analyse en he t concep t van de O ntw ikke lingsschets in inspraak 
gebracht. De resultaten zijn toe ge lich t in in fo rm a tie b ijee nkom 

sten.
De inspraakreacties z ijn  gebunde ld  en g e p i b liceerd en g e b ru ik t 
om  de de fin itie ve  O ntw ikke l ngsschets op te  stellen.

Communicatie
T ijdens de voo rbe re id in g  van de O ntw ikke lingsschets hebben 
be langhebbenden b ijd ragen ge leverd in  onder m eer w e rkb i - 

eenkom sten.
De b ijd ragen  konden bestaan u it 'm eedenken ', 'm eew eten ' o f 
'm eedoen'. Via onder m eer brochures, n ieuw sbrieven en de 
website  z ijn  de  be langhebbenden rege lm a tig  ge ïn form eerd 
over de stand van zaken.



Voor meer informatie over de 
Ontwikkelingsschets kunt u terecht op

www.proses.nl / ~.be
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