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Ontwikkelingsschets 

In de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (hierna 

Ontwikkelingsschets) staat een reeks besluiten die vertaald kunnen 

worden in 26 projecten om de veiligheid tegen overstromen, de 

maritieme toegankelijkheid en de natuur in het Schelde-estuarium te 

verbeteren. Daarbij is gezocht naar een redelijk evenwicht tussen de 

vele, vaak botsende, belangen. Vlaanderen en Nederland hebben de 

Ontwikkelingsschets in 2005 goedgekeurd na uitvoerige studies en 

overleg. 

De Projectdirectie uitvoering Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 

(ProSes2010) en zijn opvolger de werkgroep Ontwikkelingsschets 2010 

heeft van de Technische Scheldecommissie thans Vlaams Nederlandse 

Scheldecommissie de opdracht om de samenhang en een 

kwaliteitsvolle voortgang van de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 

te volgen en bevorderen. 

Kwartaalrapportage 

Per kwartaal worden de volgende analyses uitgevoerd: 

-Het geheel wordt samengevat in een bestuurlijke monitor, waarin 

bestuurlijk gevoelige ontwikkelingen worden gegeven (hoofdstuk 2); 

-Voortgangsanalyse van de projecten: Het kwartaalrapport is een 

uitgebreid rapport van de laatste 3 maanden van het betreffende 

kwartaal (hoofdstuk 3 t/m 6); 

-Mijlpalenoverzicht met betrekking tot de voortgang en planning van 

projecten (hoofdstuk 7). 

Deze rapportage betreft het vierde kwartaal 2010 en zal de laatste van 

de reeks zijn. Van de 26 projecten zijn immers nog slechts 6 niet 

afgerond of in uitvoering. 

Voor de verdere voortgang van deze laatste projecten wordt verwezen 

naar de pagina's van de werkgroep OS2010 op de VNSC-website 

www.VNSC.eu die wel nog per kwartaal geactualiseerd worden en 

waarop belangrijke berichten over de voortgang van de OS2010 onder 

VNSC nieuws zullen opgenomen worden. 

Voortgang Ontwikkelingsschets2010 Schelde-estuarium 4e kwartaal 2010 



2 Bestuurlijke Monitor 

Van de oorspronkelijk 26 projecten van de OS2010 zijn eind 2010 

reeds 20 projecten voltooid of in uitvoering. Er blijven bijgevolg nog 

slechts 6 projecten over: 

• Het Sigmaplan loopt op schema en naar verwachting zullen alle 

nodige vergunningen begin 2011 verkregen zijn. Alleen enkele 

beroepen bij de Raad van State kunnen nog voor vertraging 

zorgen; 

• De actualisatiestudie van de Externe Veiligheid is gestuit op 

onvolledige, dikwijls niet overeenstemmende data over de 

gevaarlijke scheepsladingen. Zodra hier klaarheid in geschapen 

is, kunnen de nodige berekeningen worden uitgevoerd en kan 

er voor gezorgd worden dat de input van gegevens in de 

toekomst adequater geregistreerd wordt; 

• De bescherming van de Vlakte van de Raan is na een snelle 

start in België gestuit op een vernietiging van het Besluit door 

de Raad van State. Thans beraadt men zich nog over de verder 

te nemen stappen. In Nederland is de Vlakte van de Raan op 30 

december 2010 als Natura 2000 gebied aangewezen; 

• De voorbereiding van de natuurprojecten in het middengebied 

van de Westerschelde vordert langzaam maar zeker; 

• Bij de voorbereiding van de uitbreiding van het Zwin zit men in 

beide landen ofwel in (Nederland) ofwel dicht bij (Vlaanderen) 

de procedurele fase; 

• Het Nederlandse regeerakkoord stelt dat, in overleg met 

Vlaanderen, een alternatief zal ontwikkeld worden voor de 

ontpoldering van de Hedwigepolder. Door het ministerie van 

E,L8iI werd hiertoe (in januari 2011) een studie opgedragen. 

De resultaten hiervan zullen medio 2011 bekend zijn. 

In Vlaanderen zijn de werken in de Prosperpolder reeds 2 jaar 

geleden gestart maar ook hier blijft een voormalige eigenaar 

van onteigende gronden alle mogelijke rechtsmiddelen 

uitputten om de voortgang van de werken te hypothekeren. 
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3 Programma Veiligheid tegen overstromen 

Project 1 Actual isatie Sigmaplan 

Doel van het project: 

Het geactualiseerde Sigmaplan zorgt voor veiligheid tegen overstromen 

en de aanleg van natuurgebieden in het Zeescheldebekken. 

Vanuit het principe "Ruimte voor de rivier" worden 

overstromingsgebieden aangelegd voor veiligheid en diverse types 

natuurgebieden (1650 hectare in 2030). 

In steden en industriegebieden worden de dijken verhoogd (geen 

stormvloedkering Oosterweel). 

Bevoegde instanties: 

Vlaanderen: Waterwegen en Zeekanaal, afd. Zeeschelde, i.s.m. 

Agentschap voor Natuur en Bos, afd. Natuur 

Voortgang: 

Langs de Zeeschelde werden de veiligheids- en natuurprojecten, die in 

2010 in uitvoering moesten zijn, gebundeld in 4 clusters^: 

• Kalkense Meersen 

• Vlassenbroekse Polder, Grote Wal, Kleine Wal, Zwijn 

• Durme en haar vallei 

• Hedwige- Prosperpolder 

De werken voor het 4"** cluster zijn reeds in uitvoering. Zij worden 

behandeld in project 21. 

Voor de 3 eerst-genoemde clusters langs de Zeeschelde en de Durme 

werden de GRUP's en de MER's reeds eerder in 2010 goedgekeurd. In 

het najaar van 2010 werden voor deze 3 clusters ook alle 

stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ingediend. De 

vergunningen werden echter nog niet afgeleverd. Zij worden begin 

2011 verwacht. 

Voor deze 3 clusters werden tevens alle onteigeningsbesluiten 

gemachtigd door de minister van M.O.W. Met uitzondering van de 

Bunt (Durmevallei) werden deze besluiten ook reeds betekend aan de 

betrokkenen.^ 

' Een 5''' cluster, Dijlemonding, is niet gelegen langs de Zeeschelde en behoort als dusdanig niet 

totdeOS2010. 

' Inmiddels (januari 2011) werden ook de onteigeningsplannen voor de Bunt goedgekeurd door 

de minister en betekend aan de betrokken eigenaars. 
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Tegen de GRUP s van de clusters Kalkense Meersen en Durmevallei 

loopt een beroep tot nietigverklaring met een vordering tot schorsing 

bij de Raad van State. Ook tegen een aantal onteigeningsbesluiten 

werd een procedure tot vernietiging en schorsing ingesteld. De 

verzoeken tot schorsing werden ondertussen afgewezen. De lopende 

procedures hebben vooralsnog geen impact gehad op de timing. Het 

instellen van een beroep tot nietigverklaring heeft geen schorsende 

werking, zodat de aangevochten beslissing blijft gelden. Bovendien 

werden de vorderingen tot schorsing afgewezen door de Raad van 

State. 

Ondertussen is binnen de projectgebieden (incl. Prosperpolder) ca. 260 

ha verworven of goedgekeurd en is ca. 450 ha in onderhandeling. Voor 

het Vlaamse gedeelte van de Hedwige-Prosperpolder is ca. 145 ha 

verworven en ca. 80 ha nog in behandeling. De verwerving van de 

projectgebieden is tot op heden voornamelijk in der minne gebeurd. 

Vanaf 2011 zullen de aankopen voornamelijk via onteigening verlopen. 

In de loop van 2011 zullen de meeste projecten, na aflevering van de 

stedenbouwkundige vergunningen, een aanvang nemen. 

Project 2 Afstemming beleid veiligheid tegen 
overstromen 
(voltooid) 
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4 Programma Toegankelijkheid 

Project 3 Verru iming van de vaargeul 

(voltooid) 

Project 4 Onderzoel< morfologiscli belieer Westerschelde 

(voltooid) 

Project 5 Externe veil igl ieid 

Doel van het project: 

In de OS2010 wordt aan de Permanente Commissie (PC) gevraagd 

de nautische veiligheid verder te optimaliseren. De ontwikkelingen 

zullen worden gemonitored en geanalyseerd. Waar opportuun zullen 

maatregelen genomen worden. Zonodig wordt het benodigde 

instrumentarium daartoe aangescherpt. 

De werkelijke ontwikkelingen in de risico's voor de Externe veiligheid 

op en rond de Schelde die een relatie hebben met de nautische 

veiligheid zullen worden gemonitored. 

Bevoegde instanties: 

Nederland en Vlaanderen: Permanente Commissie 

Voortgang: 

Door de aanhoudende problemen rond de inputgegevens voor de 

modellering werd door het Nautisch-Technisch Expertteam Externe 

veiligheid beslist om een finale check uit te voeren voor 1 jaar (2008) 

om zo de verschillen tussen de gegevensbronnen te identificeren. Aan 

SRK en het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen (GHA) werd de 

vraag gesteld om de detailgegevens voor 2008 aan te leveren zodat op 

korte termijn een detailvergelijking kon plaatsvinden. 

Deze detailanalyse wordt thans uitgevoerd. De resultaten hiervan 

worden eerlang verwacht. De verwachting is dat op basis van de 

detailanalyse een verklaring kan gevonden worden voor de verschillen 

in inputgegevens en dat een besluit kan genomen worden omtrent de 

te hanteren data. Daarna zal het risicomodel aangepast worden en kan 

het runnen van het model plaatsvinden. 

Een eerste conceptrapportage van de Actualisatiestudie Externe 

veiligheid wordt in maart 2011 verwacht. Getracht wordt om de 

Actualisatiestudie Externe veiligheid medio 2011 af te ronden. De 

consultatie van de experten en de partijen van de Begeleidingsgroep 

Externe veiligheid zal in de komende maanden van zeer groot belang 

7 
Voortgang Ontwikkelingsschets2010 Schelde-estuarium 4e kwartaal 2010 

vnsc 



zijn om een wetenschappelijk onderbouwd, maatschappelijk en breed 

gedragen eindrapport op te leveren dat tevens in overeenstemming Is 

met de waarnemingen in de praktijk. 

Project 6 inventarisatie mogelijl<e liersteimaatregelen 

(voltooid) 
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5 Programma Natuurlijkheid 

Project 7 SBZ status Zeeschelde 

(voltooid) 

Project 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 
Onderdeel project 1 . 

Project 15 Funct ieveranderingen landbouw Nederland 

(voltooid) 

Project 16 Natuurpakket Westerschelde middengebied 

Doel van het project: 

Het realiseren van minimaal 600 hectare estuariene natuur in het 

kader van de invulling van de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

SBZ Westerschelde. 

De locatie van 300 hectare was in de OS2010 al besloten door 

aanwijzing van de Hedwigepolder (project 21) en een klein deel van de 

WillemLeopoldpolder (uitbreiding van het Zwin; project 20) in de 

Ontwikkelingsschets. Dit project handelt vooral om de invulling van het 

middengebied (300ha.)-

Bevoegde instantie: Nederland: Provincie Zeeland 

Voortgang: 

Voor de buitendijkse projecten Baalhoek, Knuitershoek en Bath zijn 

nadere modelberekeningen uitgevoerd en bestektekeningen gemaakt. 

Overleg met gemeenten en belangenorganisaties is voorbereid. 

De leden van Provinciale Staten van de Provincie Zeeland hebben in 

december 2010 ingestemd met het indienen van een 

onteigeningsverzoek bij de bevoegde minister voor wat betreft de nog 

niet verworven agrarische gronden, die nodig zijn om Waterdunen te 

kunnen realiseren. Het project Waterdunen is daarmee dichterbij 

realisatie gekomen. 

Voor het Plan Perkpolder wordt de zitting van de Raad van State over 

de beroepszaak tegen het bestemmingsplan afgewacht (februari 2011). 

In oktober is een tweede bouwwerk gesloopt, gelegen in het 

toekomstige getijdengebied. 
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Project 17 Formuleren en a fs temmen 
instandhoudingsdoelstel l ingen Schelde 
(voltooid) 

Project 18 Compensatiefonds Vlaanderen en Nederland 

(voltooid) 

Project 19 Bescherming Vlakte van de Raan 

Doel van het project: 
De Vlakte van de Raan is een ondiep watergebied dat ligt in het 

mondings- gebied van de (Wester)schelde, op de grens tussen België 

en Nederland. 

Doel is wettelijke bescherming van de natuurwaarden (habitat, vissen, 

vogels en bodemdieren) van dit gebied. Nederland en België zullen 

deze ondiepe zandplaat aanmelden bij de Europese Unie, voor 

aanwijzing als beschermd gebied in het kader van de Habitatrichtlijn. 

Bevoegde instanties: 

België: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu, Dienst Marien Milieu 

Nederland: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Voortgang: 

Op 30 december 2010 heeft de Nederlandse Staatssecretaris van EL&I 

het Nederlandse gedeelte van de Vlakte van de Raan samen met 22 

andere gebieden definitief als Natura 2000 gebied aangewezen. 

Over het Belgische gedeelte is geen voortgang te melden. 

Project 20 Duurzaam behoud en vergrot ing Zwin 

Doel van het project: 

Doel is het Zwin te behouden als natuurlijk intergetijdengebied. Het 

gaat om het tegengaan van verzanding en ecologische verbeteringen. 

Één van de oplossingen is het vergroten van het Zwin door toevoeging 

van een deel van de Willem-Leopoldpolder. 

Bevoegde instanties: 
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Vlaanderen: Agentschap voor Maritieme dienstverlening en Afd. Kust, 

i.s.m. Agentschap Natuur en Bos 

Nederland: Provincie Zeeland 

Voortgang: 

In Nederland is het voorontwerp-rijksinpassingsplan voor het Zwin in 

september door de Minister van LNV toegezonden aan betrokken 

overheden en instanties met het verzoek om te reageren. Inmiddels 

zijn de schriftelijke reacties op het voorontwerp rijksinpassingsplan 

allemaal ontvangen. Deze reacties zullen worden verwerkt in een 

ontwerp-rijksinpassingsplan, dat naar verwachting medio 2011 ter 

inzage gelegd zal worden. 

Het aanwijzingsbesluit Natura 2000 is uitgesteld tot juni 2011. 

In Vlaanderen is de plenaire vergadering in het kader van de GRUP 

procedure voorzien in maart 2011. 

Project 2 1 Hedwige-Prosperpolder 

Doel van het project: 

Doel is door het toevoegen van deze polders aan het land van 

Saeftinghe één aaneengesloten natuurgebied te realiseren. Het gaat 

om 465 hectare nieuwe brakke estuariene natuur waarvan 295 op 

Nederlands en 170 op Vlaams grondgebied. 

Bevoegde instanties: 

Vlaanderen: Waterwegen en Zeekanaal afdeling Zeeschelde i.s.m. 

Agentschap voor Natuur en Bos 

Nederland: Provincie Zeeland 

Voortgang: 

De werken in het Vlaams gedeelte van de Hedwige- Prosperpolder zijn 

volop in uitvoering. Ongeveer een derde van de nieuwe ringdijk is 

reeds gerealiseerd. 

Door de voormalige eigenaar van de gronden is echter een beroep tot 

nietigverklaring met vordering tot schorsing gericht tegen het GRUP 

'Intergetijdengebied Noordelijk gedeelte van de Prosperpolder' 

ingediend bij de Raad van State alsmede een beroep tot 

nietigverklaring van de stedenbouwkundige vergunning. 
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Op 13 december 2010 werd door de rechtbank van Dendermonde 

beslist dat alle werken die het voorwerp uitmaken van de 

stedenbouwkundige vergunning van 20 november 2008, en waartegen 

een annulatieprocedure aan gang is bij de Raad van State, opgeschort 

dienen te worden tot het eindarrest van de Raad van State aan de 

partijen wordt betekend. Deze opschorting heeft betrekking op de 

percelen die voorheen eigendom waren van de eiser. 

De lopende procedures hebben vooralsnog geen impact op de timing 

van de werken in het Vlaamse gedeelte. Zonder nietigverklaringen door 

de Raad van State kunnen alle werken op Vlaams grondgebied tot de 

Nederlandse grens afgewerkt zijn tegen 2012-2013. 
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6 Programma Algemeen 

Project 2 2 Monitoring effecten Ontwikkel ingsschets2010 

Schelde- estuar ium 

(voltooid) 

13 

Project 23 Schelde- Landschapspark (SLP) 

(voltooid) 

Project 2 4 Samenwerk ing beleid en beheer 

(voltooid) 

Project 25 In tegraa l plan Zwin en omstreken 

(voltooid) 

Project 26 In tegraa l plan Beveren- Hulst 

(voltooid) 
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7 Mijlpalenoverzicht 
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Per project zijn de mijlpalen aangegeven in de 4 kwartalen waann ze worden bereikt stand van zaken per 
31 december 2010 

Mijlpalenoverzicht van de projecten van de Ontwil<kelingsschets 2010 

3 

20 

21 

1 
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C 

D 

Projecten met start 
uitvoering in 2007 

Venuiming van de 
vaargeul 

Zvwn 

Hedwige-Prosperpolder 

Projecten in uitvoering 
of Uitgevoerd in 2010 

Sigmaplan 

cluster Kalkense Meersen 

Wijmeers deel 2 

Cluster Vlassentifoekse 
polder Grote Wal-Kleine Wal 

Zwijn 

Cluster Durme 

2005/2006/2007 

Ontwerp TB (NL) 

Start werlcen 
Vlaanderen 

SNIKG 

SN/KG 
Ontwerp GRUP (VL) 

MER 

MER 

2008 

Tracébesluit (NL) 

Project MER 

Start werken 
Vlaanderen 

Rapport 
Commissie 

Nijpels 

aanvang GRUP-
procedures 

KG MER 

GRUP 

aanvang GRUP-
procedures 
KG MER 

aanvang GRUP-
procedures 

KG MER 

2009 
Ie 2e 

verg (NL) 

dubbelbesluit NL 
kabinet 

Verg 

3e 

kortgeding 
RvS(NL) 

4e 

start 
compensatie 
werken(VL) 

Besluit NL 
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start werken 

2010 
16 
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Start weri<en 
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GRUP 
goedgekeurd 
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goedgekeurd 

MER's en 
GRUP 
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2e 

MER 
goedgekeurd 

Aanvraag 
vergunningen 

MER 
goedgekeurd 

Aanvraag 
vergunningen 

3e 

Aanvraag 
vergunningen 

4e 

Nederlands 
regeerakkoord 

1 2011 

1 ''̂  

Start GRUP 
(VL) 

2e 

Ter 
inzagelegging 
Ontwerp RIP 

(NL) 

studie naar 
altematieven 

gereed 

Stedenbouv^undige 
vergunningen 

Stedenbouwkundige 
vergunningen 

Stedenbouwkundige 
vergunningen 

3e 

Vaststelling 
RIP 

4e 
2012 

GRUP(VL) 

MER = Milieueffectrapport 
verg = vergunning vertening = start uitvoenng 
GRUP = Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoenngsplan 

27673 

RPB = Rijksprojectenbesiuit 
TB = Tracébesluit 

B = België 
BO = Bestuursovereenkomst 

RIP = Rijksinpassingsplan 
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Overige projecten 
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overstromen 
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programma 
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2008 
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besluit 
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Zeeland aan 
LNV 

Aanwijzings 
besluit(B) 

vernietigd door 
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Aanmelding EC 
mondings gebied 
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monitoring 
programma 

2009 
Ie 

Start nieuwe 
studie Belgisch 

deel 

2e 
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Provincie 

3e 4e 
2010 

1e 

^ 

Ter inzagelegg 
studie Belgisch 
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Ter 
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2 projecten 
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MER = Milieueffectrapport 
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27673 

RPB = Rijksprojectenbesluit 
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B = BelgiS 
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5 

6 

8 

9 

i15 

17 

18 

Onderzoek morfologisch 
beheer Westerschelde 

Externe veiligheid 

Inventansatie mogelijke 
herstelmaatregelen 

Functieverandenngen 
landbouw Vlaanderen 

Migratiemogelijkheden 
vissen 

Functieverandenngen 
landbouw Nederland 

Formuleren en 
afstemmen instand-
houdingsdoel-
stellingen Schelde 

Compensatiefonds 
Vlaanderen en 
Nederland 

2005/2006/2007 

Advies flexibel storten 
Morfologische analyse 

bagger- en stort-
intensiteiten 

Wrakkenonderzoek 

Besluit Zwin 
Grondenbank 
overeenkomst 
Sigma 

Project afgerond, 
wonlt meegenomen 
als onderdeel van 

Sigmaplan 

Project afgerond 

IHD Zeeschelde 
Concept gebieden 
document Wschelde + 
Saeftinghe (NL) Concep 
gebieden document Zwin 

Eind rapportage-)-
verkenning mogelijk
heden 

2008 

Proef baggertuig 
Detail-onderzoek 

wrakken 
Afsluiting 

onderzoekif v 
verruiming 

Start 2e fase 
exteme 

veiligheid 
onderzoek 
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vergunningaanvr 
aag vemjimmg 

WS 

Goedkeunng 
agransch mede
gebruik 

Ontwerp 
aanwijzings
besluit Zvmn 

2009 
Ie 1 2e 1 3e 1 4e 

Rapport 
Verkennende 

studie 

2010 
Ie 1 2e 1 3e 1 4e 

Voorstudie 
gereed 

2011 
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veiligheid 
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aanwijzings
besluit Wester
schelde * 
Saeftinghe(NL)-> 
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aanvaardings-
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Aanwijzings
besluit 
Westerschelde 
en Saeftinghe 

Eventuele bijstellingen 1 f V voortgang Sigmaplan 

MER = Milieueffectrapport 
verg = vergunning verlening = start uitvoenng 
GRUP = Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoenngsplan 

RPB = Rijksprojeclenbesluit 
TB = Tracébesluit 

B = Belgié 
BO = Bestuursovereenkomst 

RIP = Rijksinpassingsplan 



Per project zijn de mijlpalen aangegeven in de 4 kwartalen waann ze worden bereikt stand van zaken per 
31 decemt)er2010 

Mijlpalenoverzicht van de projecten van de Ontwikkelingsschets 2010 
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MER = Milieueffectrapport 
verg = vergunning verlening = start uitvoenng 
GRUP = Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoenngsplan 
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RPB = Rijksprojectenbesluit 
TB = Tracébesluit 

B - België 
BO = Bestuursovereenkomst 

RIP = Rijksinpassingsplan 
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