
^  TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING

★ Hijs-, transport- en installatiewerk met 
behulp van drijvende bokken en 
kraanschepen.

★ Bergingen op de binnenwateren.
★ Vissen van verloren ankers en kettingen.
★ Opruimen van bruggen, steigers, 

meerstoelen, palen, enz.
★ Verhuur van duikers en duikvaartuigen.
★ Verhuur van pomp/werkvaartuigen.
★ Verhuur van pompen, slangen, lieren, 

takelblokken, compressoren, 
generatoren, werkvletten, enz.

Kantooradres:
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel.:01899-21966 
Fax: 01899-27772

Centrale Drijvende Bokken:
Boompjeskade 99 
3011 XE Rotterdam 
Tel.: 010-454 94 52 

454 94 60 
Fax: 010-454 94 92

GEBR. VAN KESSEL

WEGENBOUW/ASFALT 
IN-SITU WEGRENOVATIE 

WEGDEKREPARATIESYSTEEM (WRM) 
ASFALTFREZEN 

B- & U BOUW / BETONBOUW 
GROENVOORZIENINGEN / CULTUURTECHNIEK

Gebr. van Kessel
Postbus 710 * 4116 ZJ Buren * tel. 03447-1541 * fax 1744

(m.i.v. 10 okt. '95: tel. 0344 -  571541, fax 0344 -  571744)

Gebr. van Kessel,
met vestigingen in Assen, Ridderkerk en Tilburg, en de dochterbedrijven, 

Ph. de Koning in Papendrecht, Betonservice Zuid en Riovatietechniek 
in Tilburg, Bouwbedrijf J.A. van Doorn in IJzendoorn en Romarcon 

in Buren, is gespecial.seerd in wegenbouw, asfalt, onderhoud wegen, 
B & U bouw, cultuurtechniek, groenvoorzieningen, drainage, 

aanleg en onderhoud van sportvelden, renovatie betonwerken en bouw 
van viaducten en tunnels.

Voor kleine en grote werken op het gebied van: 

baggeren •  het opspuiten van terreinen •  kust- en 

oeverwerken •  grondwerken •  wegenaanleg* verticale 

drainage •  zandwinning en -leveranties* transport 

•(water-) bodemsanering •  speciebehandeling.

Het Nederlandse team 
van Boskalis:

Boskalis Oosterwijk bv 
Zinkcon Dekker bv 
Boskalis Dolman bv 
A.H. Breijs & Zonen bv

Basis voor samenwerking 
in een stroomgebied

ir. £ Turkstra, 
Rijkswaterstaat Directie Zeeland

Het verdrag inzake de 
bescherming van de Schelde:

Irf Schelde stroomgebied

Op 26 april 1994 is na zo’n 25 jaar van 
onderhandelingen het “Verdrag inzake 
(le bescherming van de Schelde” ge
tekend in Charleville-Mézières door 
t.inkrijk, door de Belgische gewesten 

Wallonië en Brussel en door Nederland. 
Op 17 januari 1995 is d it verdrag in 
Antwerpen ook getekend door Vlaande
ren Wat betekent d it voor (het beheer 
win) de Schelde?

Historie
Aan het einde van de jaren zestig en be
lli zeventig werden tussen de Belgische 
lí Nederlandse regering afspraken ge

in lakt om een aantal belangrijke dos
in is, die met de Maas en de Schelde te 
limiten hadden, gelijktijdig op te lossen.
I i,n bij g ng het destijds om de kwaliteit 
.ui het Scheldewater, de kwaliteit en 

kwantiteit van het Maaswater, de afsnij- 
ng van de bocht van Bath in  de Wester- 

H helde en om het Baalhoekkanaal. Over 
«leze onderwerpen werden in 1975 ver
di igcn geparafeerd, die de Nederlandse 
«gering bereid was te ondertekenen en

aan het parlement voor te leggen, maar 
die in  Belgie op politieke weerstand stuit
ten.
In de daarop volgende jaren kwam er 
geen oplossing in zicht voor de water- 
kwaliteits- en waterkwantiteitsproblemen 
van de Maas en de Schelde. Eerder ver
ergerden deze problemen nog. De Neder
landse regering was in die situatie niet 
bereid de oorspronkelijke afspraken Ios 
te laten en de voor Nederland zeer in
grijpende bochtafsnijding bij Bath en de 
aanleg van het Baalhoekkanaal zonder 
meer toe te staan. Deze beide plannen 
werden overigens in de Technische 
Scheldecommissie heroverwogen. Het 
plan voor de bochtafsnijding werd in 
1984 vervangen door het verdiepings- 
plan voor de Westerschelde en het Baal
hoekkanaal kreeg een lagere prioriteit.

Belgiè kwam in het begin van de jaren 
tachtig terecht in  een langdurige fase van 
staatshervormingen, waarin het waterbe
leid bijna volledig bevoegdheid werd van 
de gewesten, maar waarin de centrale

overheid bevoegd bleef voor de coördi
natie en de onderhandelingen met het 
buitenland. De Belgische onderhande- 
lingsdelegatie bleek in deze situatie niet 
tot werkbare onderhandelingsvoorstel- 
len over kwesties van het waterbeleid te 
kunnen komen. Een doorbraak was pas 
mogelijk toen enerzijds de onderhande
lingen over de waterkwaliteit werden 
geinternationaliseerd en anderzijds de 
Belgische gewesten rechtstreeks bij de 
onderhandelingen werden betrokken. 
Deze andere aanpak werd ondersteund 
door ontwikkelingen in België (derde 
fase van de staatshervorming, die werd 
afgerond in  1993) en internationale 
ontwikkelingen. Bij d it laatste kan onder 
andere worden genoemd het op 17 maart 
1992 te Helsinki tot stand gekomen Ver
drag inzake de bescherming van het ge
b ru ik  van grensoverschrijdende waterlo
pen en internationale meren (VN/ 
ECE-Rivierenverdrag cq. verdrag van Hel
sinki). D it verdrag verplicht oeverstaten 
van grensoverschrijdende rivieren tot 
goed integraal waterbeleid en tot samen-
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Grond, Weg- en Waterwerken 
Cultuur technische werken 
Aanleg en onderhoud beplantingen 
Onderhoud kust- en oeverwerken 
Onderhoud militaire oefenterreinen 
Bosbouwkundige werkzaamheden

AANNEMERSBEDRIJF 
Gebr. v.d. Lee v.o.f.

4124 KC HAGESTEIN Lekdijk 28
Tel. 03472 - 1824 Fax 03472 - 1734

GB Diving BV
★ berging, hijswerk en transport te 

water
★ assistentie met werkvaartuigen 

en duikers bij kustsuppleties, 
baggerwerken, zinkwerken, 
outfalls en aanlandingen.

Het hoofdkantoor en de 
magazijnen zijn gelegen aan de 
Maashaven te Rotterdam, alwaar 
ook een steigerlengte van 
150 meter beschikbaar is.

Brielselaan 69, 3081 AA Rotterdam 
Tel.: 010 - 4 23 07 66 Fax: 010 - 4 84 65 80

weg- & waterbouw
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James Wattstraat 7 postbus 158 1800 AD Alkmaar 
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werking met andere oeverstaten in  inter
nationale riviercommissies. D it verdrag 
ml vermoedelijk in  1995 in werking tre
den. Het Nederlandse parlement heeft 
dn verdrag op 19 februari 1993 goedge
keurd.
Op Nederlands initiatief werden in 1993 
onderhandelingen opnieuw gestart. D it 
gebeurde in een internationale onder- 
undelingscommissie met Frankrijk, 
Duitsland, Luxemburg, Wallonië, Brus
sel en Vlaanderen over de kwaliteit van 
ile Maas en de Schelde, met het verdrag 
van Helsinki ais uitgangspunt. Tegelij
kertijd gebeurde d it in een bilaterale 
Vlaams-Nederlandse onderhandelings- 
ommissie over de verruiming van de 

vaarweg in de Westerschelde en over de 
ifvoer van het water van de Maas. De 
Nederlandse en Vlaamse regering spra
ken daarbij de intentie u it de verschillen
de verdragen met dezelfde voortvarend
heid tot stand te brengen. Op Vlaams 
oorstel werd hierbij ook het HSL (Hoge 

snclheidslijnj-dossier begrepen. Afge- 
■proken werd een Vlaams-Nederlandse 
gemeenschappelijke verklaring voor te 
bereiden over de samenwerking op al de 
genoemde punten. D it betekende een 
Inspanningsverplichting om de Vlaams- 
Ncderlandse kwesties zoveel mogelijk 
parallel op te lossen.
Ik-gin 1994, na ca. 4 maanden onderhan
dden, konden de internationale en de 
bilaterale ambtelijke onderhandelingen 
o' cr de verschillende waterverdragen 
met succes worden afgesloten. De be- 
prekingen over het HSL-dossier hadden 

ei liter nog geen uitzicht op een oplos
sing geleverd en de procedures in Neder- 
ind en in Vlaanderen/België dreigden 

einstig te divergeren. De gemeenschap
pelijke verklaring over de Vlaams-Neder- 
indse samenwerking en de afronding 

van de Vlaams-Nederlandse verdragen 
kon daardoor op dat moment niet tot 
■land komen. Nederland ondertekende 
op 26 april 1994 met Frankrijk, Wallonië 
i n Brussel de verdragen inzake de 
bescherming van Schelde en Maas, maar 
Vlaanderen stelde zijn ondertekening u it 
lol ook de Vlaams-Nederlandse verdra
gen getekend zouden worden, 
lii het najaar van 1994 bleek het-alsnog 
mogelijk met Vlaanderen goede procedu
rele afspraken te maken over het HSL- 
ir;i|ckt tussen Antwerpen en Rotterdam. 
I i i  die tijd konden ook de Vlaams-Neder- 
indse verdragen inzake de verruiming 
ui de vaarweg in de Westerschelde en 

Inzake de afvoer van het water van de 
Maas worden afgerond. D it heeft geleid 
lol de gemeenschappelijke verklaring 

ui 1 december 1994. Deze gemeen- 
happelijke verklaring maakte het mo
bile dat op 17 januari te Antwerpen een 

vei klaring en een aantal verdragen kon

den worden ondertekend. Vlaanderen 
tekende daarbij alsnog het verdrag in
zake de bescherming van de Schelde, dat 
door de andere gewesten en landen in het 
stroomgebied van de Schelde op 26 april 
1994 al was ondertekend. De op 17 ja
nuari ondertekende verklaring en ver
dragen scheppen een goed kader voor 
samenwerking met Vlaanderen in de toe
komst.
De ratificatieprocedure voor het verdrag 
inzake de bescherming van de Schelde is 
in  1994 in gang gezet. Op 23 december 
1994 is het verdrag ter goedkeuring voor
gelegd aan de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal (ref. 1).

Het verdrag
Het verdrag is geënt op het bovenge
noemde verdrag van Helsinki en op het 
op 22 september 1992 te Parijs tot stand 
gekomen verdrag inzake de bescherming 
van het mariene milieu van de Noord- 
oostatlantische Oceaan. Laatstgenoemde 
verdrag heeft ondermeer betrekking op 
de zeeverontreiniging veroorzaakt door 
bronnen op het land. Lozingen in het 
stroomgebied van de Schelde vallen, voor 
zover zij leiden tot verontreiniging van 
het mariene milieu, binnen d it verdrags- 
gebied. Er worden in het verdrag ook re
gels gesteld ten aanzien van de sanering 
van puntlozingen en diffuse bronnen, die 
vallen onder het hiervoor genoemde ver
drag van 22 september 1992.
Het verdrag bevat 12 artikelen. Het doei 
van het verdrag is de samenwerking van 
de partijen, teneinde de kwaliteit van de 
Schelde te behouden en te verbeteren. 
Ten behoeve van die samenwerking 
wordt een Internationale Commissie 
voor de bescherming van de Schelde 
tegen verontreiniging ingesteld (zie ver
der).
Bij de begripsbepalingen wordt onder
scheid gemaakt tussen “Schelde”, “ rivier
systeem van de Schelde” en “stroom
gebied van de Schelde” . Het doei van het 
verdrag heeft betrekking op de “Schel
de”, d it is de Schelde vanaf haar bron tot 
aan haar monding in de zee, daarbij in
begrepen de Zeeschelde en de Wester- 
schelde. Om het doei te bereiken worden 
evenwel maatregelen genomen, die be
trekking hebben op het “stroomgebied”. 
Echter, de bescherming en waar mogelijk 
de verbetering van de kwaliteit van het 
aquatische ecosysteem, door onder 
andere inrichtingsmaatregelen en gelei
ding van gebruik, heeft alleen betrekking 
op de Schelde. D it geldt ook voor het arti
kel over de kwaliteit van de waterbodem. 
Zijrivieren vallen voor deze aspekten dus 
buiten de werkingssfeer van het verdrag. 
Hieraan was bij sommige partijen geen 
behoefte. De verbetering van de kwaliteit 
in de zin van bestrijding van verontrei

nigingen heeft wel betrekking op het 
“stroomgebied” .
Ais beginselen van de samenwerking 
worden genoemd het voorzorgsbeginsel, 
het beginsel van preventie, aanpak aan de 
bron, de vervuiler betaalt, alsook verge
lijkbare handelswijze, integraal beheer, 
duurzame ontwikkeling, bescherming en 
zo mogelijk verbetering van de kwaliteit 
van het aquatische ecosysteem.
Het verdrag voor de Schelde komt niet in  
plaats van bestaande verdragen of afspra
ken. Zo zullen de afspraken, die gemaakt 
zijn op de Noordzee Ministersconferen
ties, door de afzonderlijke landen moe
ten worden nagekomen.
Het verdrag treedt in  werking op de eer
ste dag van de tweede maand die volgt op 
de melding van de laatste partij, dat aan 
de vereiste interne procedure voor de 
inwerkingtreding van het verdrag is vol
daan.

De internationale Schelde 
Commissie (ISC)
In de ISC is elk land o f gewest door een 
delegatie vertegenwoordigd. De delega
ties bestaan u it maximaal acht personen 
en kunnen zich (ter vergadering) laten 
bijstaan door deskundigen.
In de Nederlandse delegatie hebben zit
ting Rijkswaterstaat met drie diensten, 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu, de Pro
vincie Zeeland en de voorzitter van de 
Taakgroep Westerschelde. De Taakgroep 
is een overlegorgaan voor de gemeenten 
langs de Westerschelde, die zijn aan
gesloten bij de Nederlandse vereniging 
van Riviergemeenten.
De taken van de ISC richten zich vooral 
op de waterkwaliteit (verontreiniging en 
bronnen van verontreiniging) van de 
Schelde. Eerst moet er schoongemaakt 
worden.
Geleidelijk zal ook het fysisch/morfologi
sche herstel vorm moeten krijgen. Alleen 
in verband met wetenschappelijk onder
zoek valt de term “ fysisch” en “eco
logisch” . Bij de beginselen van de samen
werking worden evenwel “ inrichtings
maatregelen” en “geleiding van gebruik” 
genoemd om de kwaliteit van het aquati
sche ecosysteem te beschermen en waar 
mogelijk te verbeteren. Deze maatregelen 
hebben alleen betrekking op de Schelde 
(en niet op het stroomgebied).
Voor de verbetering van de waterkwali
teit van de Schelde behoort het onder 
andere tot de taak van de ISC om bron
nen van verontreiniging te identificeren 
en te inventariseren, een homogeen 
(waterkwaliteits)meetnet tot stand te 
brengen en streefdoelen en een aktiepro- 
gramma op te stellen, alsmede de evalu
atie van het aktieprogramma. Tevens
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Aannemer van alle onderwaterwerken zoals:
— betonreparaties en -boringen
— laswerk (o.a. fotolassen)
— N.D.O. technieken
— constructiewerk
— o.w.branden
— video en foto-inspecties
— duikassistentievaartuigen beschikbaar
— aanbrengen kathodische bescherming

Gespecialiseerd in:
— sluisrenovaties
— kademuur reparaties
— R.O.V. inspectiewerkzaamheden

Deltastraat 13, Postbus 200,4300 AE Zierikzee
Telefoon 01110 -170 51
Telex 55075. Fax 01110 -138 37

vintec

Verbruggen injection Technology

VINTEC B.V. is Uw deskundige en betrouw
bare partner bij het oplossen van diverse 
specialistische bouwkundige problemen, 
zoals:
— het injecteren van: 

dilatatievoegen 
scheuren 
doorvoeringen 
grindnesten 
stortnaden

POSTADRES:
Vintec b.v.
Postbus 161 
3720 AD Bilthoven

— betonrenovatie
— boren en zagen
— grondinjecties
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Gespecialiseerd in asbestverwijdering.
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Het opleidingsinstituut voor de 
grond-, water-, spoor- en wegenbouw verzorgt 
opleidingen voor jongeren en volwassenen:

Civieltechnische 
opleidingen

straatmaker, vakman wegenbouw, 
vakman buisleidingen, vakman 
spoorlegger wisselbouwer, vakman 
kabelwerken, vakman heien.

Werktuigbouwkundige
opleidingen

machinist graafmachines, -grondverzetmachines. 
-wegenbouwmachmes, -mobiele hei installaties, 
-mobiele kranen, -torenkranen spoorwegbouw- 
machines, monteur bronbemalingsinstallaties, 
machinemonteur grond-, water-, spoor- en 
wegenbouw, opleiding asfaltmenginstallaties, 
wegenbouwlaborant.

Kaderopleidingen
grond- water- en wegenbouwkunde, 
uitvoering wegenbouw, uitvoering 
GWW, voortgezette opleiding 
uitvoering wegenbouw uitvoering 
hijswerken, kwaliteitstechniek voor 

Applicatie de wegenbouw,
cursussen

asfaltkennis, meten en uitzetten, bronnering 
bestratingen, sierbestrating, riolering planning,
UAV, bodemsanering, grondmechanica, 
kostprijsberekening, ondergronds verkeer.

Kamenringweg 43 
2003 PE GOUDA 
C orr. adres: 
Postbus 279 
2800 AG GOUDA 
Tel. 01820-78200

S tic h tin g  B e ro e p s o p le id in ie  
W e g - en w a te rb o u w

wordt de samenwerking en de uitwisse
ling van informatie over de beste beschik- 
Imi'c technologiën en calamiteuze ver
ontreinigingen bevorderd.
De ISC heeft een adviserende taak. Aan 
ile commissies worden geen bindende 
bevoegdheden toegekend, behalve waar 
liei haar eigen funktioneren betreft. 
Jaarlijks zal de ISC een overzicht van haar 
werkzaamheden publiceren.
Over de werkwijze van de ISC wordt het 
volgende gesteld. De ISC komt tenminste 
ren keer per jaar bijeen en voorts op ver- 
ock van tenminste 2 delegaties. Sommi

ge van haar vergaderingen kan de ISC op 
ministerieel niveau houden Ter regeling 
van de werkzaamheden wordt een huis
houdelijk regelement aangenomen. Be-
V i singen worden in aanwezigheid van 
alle delegaties en met eenparigheid van 
Memmen genomen.
liet voorzitterschap van de ISC wordt 
alwisselend door de betrokken partijen 
voor de duur van 2 jaar uitgeoefend.
I r kunnen naar behoefte werkgroepen
V orden ingesteld.
De ISC wordt ondersteund door een se
ta etariaat. D it zal worden gevestigd in 
Antwerpen.
lomenteel (1995) wordt de instelling 

van de ISC en het secretariaat voorbereid. 
De werkzaamheden van de ISC worden 
gt linancierd volgens de verdeelsleutel 
\ iaanderen 40%, Frankrijk 30%, Wallo
nië 10%, Brussel 10% en Nederland 10%.

De toestand in de Schelde
De toestand in de Schelde is onlangs be- 
ithreven in een rapport door een infor
mele groep genaamd de Internationale 
Schelde Groep (ISG; ref. 2,3). In de 1SG 
z iju alle oeverstaten en -gewesten ver
tegenwoordigd. Met de Internationale 
cheldecommissie in het vooruitzicht is 

de ISG opgeheven.
lii zijn algemeenheid kan worden gezegd 
lat de waterkwaliteit in de Schelde al 

laren onveranderd slecht is. In de Rijn, 
ilic lang te boek heeft gestaan ais het 
■ ipen riool van Europa, is de waterkwah- 
I t al jaren beter dan in de Schelde.

De afgelopen 10 jaar is de vracht aan stof
fen, die de Nederlands-Belgische grens 
passeert, nauwelijks afgenomen. Deze 
vracht is afkomstig u it Frankrijk, Wallo
nië, Brussel en Vlaanderen (ref. 4).
Van de ca. 4 miljoen inwoner equivalent 
zuiveringscapaciteit die nodig is in  het 
franse stroomgebied is bijna 90 % aan
wezig. Tussen 1992 en 2000 wordt 
210 miljoen ECU geinvesteerd ter ver
groting van de capaciteit. De zuiverings- 
graad bedraagt momenteel ca 40 %.
Om het afvalwater van de ca. 1 miljoen 
inwoners van Brussel te zuiveren worden 
twee zuiveringsinstallaties gebouwd. 
Daarvoor wordt tussen 1992 en 2000 
zo’n 500 miljoen ECU geïnvesteerd. De 
eerste zuiveringsinstallaties is naar ver
wachting rond het jaar 2000 klaar.
In het Waalse gewest wordt tussen 1992 
en 1996 bijna 240 miljoen ECU geinves
teerd. Daarmee wordt de zuiverings
capaciteit (ontwerpcapaciteit ca. 1 m il
joen i.e.) met zo’n 70 % uitgebreid. De 
rioleringsgraad is momenteel meer dan 
90 %. De zuiveringsgraad is niet bekend. 
In Vlaanderen wordt sinds het verschij
nen van het MINA-plan (M ilieu- en 
NAtuurbeleidsplan) in 1989 hard ge
werkt aan de bouw van een zuiverings- 
infrastructuur. Gedurende 10 jaren 
wordt hieraan tot 2002 jaarlijks zo’n 
ƒ  325 miljoen besteed. Daarnaast wor
den door gemeenten rioleringen aan
gelegd, die op deze zuiveringsinfra- 
structuur aansluiten. Vlaanderen heeft 
ca. 5,2 miljoen inwoners; de riolerings
graad is ruim  60 % ( 1991 ) de zuiverings
graad is zo’n 20 % (1991).
In het Nederlandse deel van het stroom
gebied van de Schelde is de riolerings
graad meer dan 100 % (overcapaciteit) 
en de zuiveringsgraad 93 %.
In tabel 1 staat een overzicht van inves
teringen en beschikbare zuiveringscapa
citeit in het Schelde stroomgebied.
De kwaliteit van de waterbodem in de 
Schelde is nauwelijks en ten dele bekend. 
Voor de Schelde vanaf Antwerpen be
staat een redelijk beeld van de water
bodemkwaliteit (ref. 5). Vanaf de Bel-

gisch-Nederlandse grens neemt de kwali
teit af in stroomopwaartse richting van 
klasse twee naar drie en soms vier.
De kwaliteit van de vaargeulbodem in de 
Westerschelde is de laatste jaren ver
beterd. Nog niet zolang geleden kwam in 
het oostelijk deel van de Westerschelde 
nog verontreinigd baggerzand voor.
De oorzaak van de verbetering is nog niet 
helemaal duidelijk. Echter, iets wat zeker 
tot de verbetering heeft bijgedragen is de 
jaarlijkse verwijdering en berging op land 
van forse hoeveelheden verontreinigd 
slib (klasse drie à vier) u it de Schelde 
ter hoogte van Antwerpen. Deze ver
w ijdering van slib wordt voorgeschreven 
in de WVO-vergunning die Nederland 
aan Vlaanderen verstrekt voor het terug
storten van baggermateriaal in de Wes- 
terschelde (ref. 6). In  de vergunnings- 
periode 1992 t/m  1994 ging het om 
1,3 miljoen ton droge stof baggerslib, dat 
is ongeveer 4 miljoen kubieke meter slib.

Evaluatie
Totstandkoming en opzet van het 
verdrag
Mede op basis van het bovengenoemde 
historisch overzicht kan het volgende 
worden gesteld.
Onduidelijkheid over de bevoegdheden
verdeling binnen België heeft lange tijd 
een (politiek) obstakel gevormd voor 
vorderingen op het gebied van de onder
handelingen over de waterverdragen. Na 
voltooiing van de Belgische staatshervor
ming in 1993, was een aparte behande
ling van Vlaams-Nederlandse kwesties 
een logisch gevolg. Tegelijkertijd vormde 
het Verdrag van Helsinki de basis voor 
internationale samenwerking in grens
overschrijdende rivieren. Na het wegval
len van de politieke belemmeringen kon
den, mede gezien het feit dat er tussen de 
gewesten en landen in het stroomgebied 
van de Schelde weinig verschil is v.w.b. 
de aanpak van de waterproblematiek 
in organisatorisch en beleidsmatig op
zicht, ambtelijke onderhandelingen snel 
(4 maanden) tot het thans voorhggende 
verdrag leiden. Faseverschillen (ref. 7),

Tabel 1

Benodigde zuive
ringscapaciteit 

(x IO6)

Beschikbaar in 
1991 (%)

Beschikbaar in 
2000(% )

Investeringen 
(ECU x 109)

Gemiddeld
zuiverings-
percentage

(1991)

F rankrijk 3,8 88 111 210 41
Wallonië 1,1 92 153 239 ?
Brussel 1,0 0 150 500 0
Vlaanderen 5,2 62 81 1.096 21
Nederland 0,6 152 152 100 93

Do investeringen in Frankrijk. Wallonië, Brussel en Vlaanderen hebben betrekking op de bouw van nieuwe afvalwaterzuiveringswerken 
lotions, rioleringen en collectoren). De Investeringen in Nederland zijn de geraamde kosten voor de uitvoering van stikstofverwijdering. Een 

porcentage beschikbare ontwerpcapaciteit in 2000  van meer dan 100 % betekent dat er een overcapaciteit is. Die overcapaciteit kan worden 
i ingewend voor de behandeling van industrieel afvalwater.
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Enkamat®A20 erosie-preventie 
matten, dé beproefde method« 
voor bescherming van 
oevers en waterkeringen.

Akzo Nobel Geosynthetics bv levert met 
Enkamat A20 een natuurvriendelijke en 
langdurige bescherming tegen erosie 
Het produkt :s waterdoorlatend, 
goed doorgroeibaar en niet toxisch.
Door de verankering met pennen 
aan de ondergrond biedt Enkamat A20 
direct na het aanbrengen al bescherming 
tegen erosie. Dankzij de kunstmatige 
wortelstructuur groe.t de natuurlijke 
vegetatie snel door de mat.
Enkamat A20 wordt reeds 20 jaar 
toegepast in binnen- en buitenland. 
Tijdens de hoogwaterstanden in januari 
1995 hebben de matten perfect gewerkl 
daar waar ze zijn aangebracht is geen 
erosie ontstaan.
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■ ultuurverschillen en wantrouwen (na 
Juren van onderhandelingen en over en 
wi er verwijten) tussen, alsmede priori- 

ii stelling binnen de afzonderlijke lan
dt n c.q. gewesten in het stroomgebied 
vini de Schelde kunnen belemmerend 
tv i ken bij de uitvoering van het verdrag.

11 i verdrag is niet zoals bij de Internatio
nale Rijncommissie ingegeven door eco
nomische belangen. Het stelt zich ten 
doei samen te werken bij het beheer en 
lii islei van de Schelde. D it op basis van 
Ihi verdrag van Helsinki. Verder is het 
vetdrag tot stand gekomen in een tijd  dat 
Integraal waterbeheer en bekkenbenade- 
ting bekende begrippen zijn. Ondertus
sen is ook ervaring opgedaan met het in- 

I ruinent aktieplan. Op basis hiervan zou 
sprake kunnen zijn van een vliegende 
S i,tr i.

Samenwerking tot nu toe 
lii het stroomgebied van de Schelde is de 
ie liisireekse samenwerking tussen alle 
pat tijen tot nu toe zeer beperkt. Alleen de 
ntcrnationale Schelde Groep (ISG) kan 

worden genoemd. Deze informele groep 
In eft de waterkwaliteit en de belasting 
van de Schelde met verontreinigingen, 
voor zover bekend en openbaar, in kaart 
gi bracht. Het informele is voor het for
tii le naar de achtergrond verdwenen, 
tu h de onderhandelingen over het nu 
vi orliggende verdrag startten.
Uinnen België bestaan, zeker niet tot voor 
kou, nauwelijks contacten, laat staan 
ainenwerking tussen de gewesten onder

ling Tussen Nederland en Vlaanderen 
In laan wel veel samenwerkingsver
banden (ref. 8). Er bestaan formele en in
formele samenwerkingsverbanden. De 
lëclinische Scheldecommissie (TSC) is 
een belangrijk formeel samenwerkings
verband. Onder de paraplu van de TSC 
worden veel werkzaamheden in het 

hclde-estuarium gecoördineerd.
I3v goede samenwerking met Vlaanderen 
al zich naar verwachting voortzetten of 

zelfs versterken. De ondertekening van 
(le gemeenschappelijke verklaring van 

december 1994 door Vlaanderen en 
cderland betekent in feite een keus 

Aor samenwerking.
liei verdient de aandacht om de werk- 
tlamheden van de ISC af te stemmen op: 

iiktiviteiten voortvloeiend u it verdra
gen c.q. conventies of afspraken buiten 
bet stroomgebied van de Schelde, zo
als de Internationale Rijncommissie, 
Internationale Maascommissie, Noord
zee Ministersconferentie, OSPARCOM, 
enz.;
iiktiviteiten van andere samenwer
kingsverbanden binnen het stroom
gebied van de Schelde, zoals de Grens- 
wntercommis5ies, de TSC, enz.

Het Nederlandse internationale 
beleid
In  hoeverre is uitvoering gegeven aan het 
Nederlandse internationale beleid bij het 
voorliggende verdrag?
In de Derde Nota Waterhuishouding 
wordt ais uitgangspunt van het inter
nationale Nederlandse waterbeleid gefor
muleerd “ de gezamenlijke verantwoor
delijkheid van de staten die een 
stroomgebied delen, voor de kwaliteit en 
het funktioneren van dat watersysteem 
ais geheel” (ref. 9). Met de ondertekening 
van het verdrag inzake de bescherming 
van de Schelde is hieraan op organisa
torisch niveau een uitwerking gegeven. 
Ais gevolg van het verdrag zal via de op te 
richten Internationale Scheldecommissie 
integrale besluitvorming plaats dienen te 
vinden ten aanzien van de na te streven 
doelen voor het watersysteem zelf. Daar
bij moeten de bestaande internationale 
regelingen en verdragen optimaal wor
den toegepast en zonodig worden aan
gevuld of gemaakt.
Nederland heeft voor de verdere inhou
delijke uitwerking goede ervaringen op
gedaan met het maken van afspraken in 
de vorm van een aktieplan. Afspraken, 
zoals in het Rijn Aktieplan (RAP) en in 
het Noordzee Aktieplan (NAP), bevatten 
aansprekende en meetbare en controleer
bare einddoelen en houden, door een 
verdeling van het uitvoeringstraject in 
overzienbare fasen, de inspiratie beter 
vast dan klassieke verdragen zonder
meer.
In aktieplannen worden internationaal 
controleerbare en operationeel te maken 
doelstellingen overeengekomen, die in 
een afgesproken periode moeten worden 
gerealiseerd. Door hun expliciete poli
tieke lading en hun schetsmatig karakter 
lenen zij zich voor een snelle besluit
vorming op ministerieel niveau. Voor de 
implementatie, die onder verantwoor
delijkheid van het betreffende land plaats 
vindt, wordt gebruik gemaakt van be
staande nationale beleidsinstrumenten. 
Daarnaast wordt, waar doelmatig, ge
b ru ik gemaakt van bestaande internatio
nale regelingen en verdragen. De uitwer
king en de uitvoering van de plannen 
kunnen daardoor relatief vlot verlopen. 
Aan de deelnemende landen wordt wel 
de nodige vrijheid gelaten bij de invulling 
van de middelen.
Toepassing van d it instrument wordt 
door Nederland gestimuleerd. Zo bren
gen naast de Derde Nota Waterhuishou
ding, ook het Nationaal Milieubeleids
plan (ref. 10), het Zeeuws Milieubeleids
plan “Kerend T ij” (ref. 11) en het Beleids
plan Westerschelde (ref. 12) naar voren, 
dat er een Schelde Aktieplan moet wor
den nagestreefd.
Op 20 december 1990 heeft de Tweede
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Kamer een motie aangenomen, waarin 269
staat, dat het kabinet zich sterk moet ma
ken voor het opstellen van internationaal 
gedragen aktieplan voor de Schelde 
(SAP).
Wat Nederland betreft tekenen zich en
kele internationale doelen voor het 
Schelde Aktieplan al duidelijk af (ref. 9):
-  De belasting van de Schelde met ver

ontreinigende stoffen zou in  1995 met 
tenminste 50 % verminderd moeten 
zijn ten opzichte van de niveaus van 
1985.

-  De hydrologische, biologische en mor
fologische toestand van oppervlakte
wateren en waterbodems zouden een 
ecosysteem moeten kunnen garande
ren met inheemse plante- en diersoor
ten.

De eerste doelstelling is niets nieuws. Het 
is al conform de afspraken van de Twee
de en Derde Noordzee Ministerconferen
tie. Er is niettemin, gezien de toestand in 
de Schelde, een zware taak weggelegd 
voor de ISC.
Op basis hiervan kan Nederland het vol
gende nastreven.
Een belangrijke taak voor de ISC in de 
eerste jaren zal zijn het beschrijven van 
de toestand en de bronnen van veront- 
reingmg van de Schelde (“quality status 
report”) en het opstellen van een 
aktieprogramma voor het herstel van de 
waterkwaliteit en meer in het algemeen 
het ecosysteem van de Schelde. D it aktie
programma is bij voorkeur gebaseerd op 
een beleidsanalyse.
De werkgroepen zullen hun werk
zaamheden kunnen richten op:
- inventarisaties en metingen;
- vergelijken en afstemmen van beleid;
-  coördinatie en afstemming van onder

zoek (naar onder ander het ecologi
sche funktioneren van het rivier
systeem van de Schelde en naar 
beheersondersteunende modellen).

Werkgroepen met een inventariserende 
funktie voor emissies, bodemkwaliteit, 
waterkwaliteit en streefdoelen verdienen 
eerste priorite it. Mede op basis daarvan 
kan een aktieprogramma voor herstel 
worden opgesteld. Openbaarheid van ge
gevens is belangrijk.

Conclusies
- Het Verdrag inzake de bescherming 

van de Schelde vormt de basis voor 
samenwerking tussen partijen in het 
Scheldestroomgebied. Deze samen
werking zal moeten plaatsvinden in de 
in te stellen Internationale Schelde
commissie. Het verdrag komt niet in  
de plaats van bestaande verdragen, 
conventies of afspraken.

-  De Internationale Scheldecommissie 
wordt ondersteund door een secreta
riaat met ais vestigingsplaats Antwer- w
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pen. De Internationale Scheldecom
missie kan naar believen werkgroepen 
instellen. Een belangrijke taak voor de 
Internationale Scheldecommissie zal 
zijn het opstellen van een aktiepro
gramma voor het herstel van de Schel
de. Zo’n aktieprogramma zou bij voor
keur gebaseerd moeten zijn op een 
beleidsanalyse.
De aktiviteiten in het kader van de 
samenwerking zullen zich in eerste 
instantie richten op het terugdringen 
van de verontreinigingen in het Schel- 
destroomgebied.
De noodzaak voor sanering van de 
Schelde is nog steeds aktueel. De kwa
liteit van de Schelde is het laatste de
cennium nauwelijks verbeterd.

In dejaren negentig zijn investeringen in 
:ui\eringsinfrastructuur ter grootte van 
i mm 2 miljard ECU in het stroomgebied 
gepland. Het leeuwedeel hiervan wordt 
geïnvesteerd in het Vlaamse deel.
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le Hoofddireclie van de Water
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-tafafdeling Personeelszaken van 
de Hooiddirectie van de Water
raat te Den Haag is per 1 ju n i 
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de directie Zuid-Holland van de 
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september 1995 de Rijkswater
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bij Twijnstra Gudde Management 
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benoemd tot adjunct-di recteur 
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Scheepvaart en Maritieme Zaken 
(DGSM) te Rijswijk (ZH).

Ir. J.P.M. Hoskam, hoofd van de 
sectie Ruimtelijke Ordening van 
de hoofdafdeling Bestuurs- en 
Juridische Zaken van de directie 
Zuid-Holland van de Rijkswater
staat te Rotterdam, is met ingang 
van 1 augustus 1995 benoemd 
tot hoofd van de afdeling 
Strategie &  Bestuur van de 
directie Zuid-Holland van de 
Rijkswaterstaat te Rotterdam

A.J.P. van der Kraan, hoofd van 
de stafafdeling Personeel en 
Organisatie van de directie 
Noordzee van de Rijkswaterstaat 
te Rijswijk (ZH), is per 1 oktober 
1995 benoemd tot hoofd van de 
stafafdeling Personeel en Organi
satie van de directie Zuid-Holland 
van de Rijkswaterstaat te 
Rotterdam.

Ing. B. van der Roest, hoofd van 
het bedrijfsbureau van de hoofd
afdeling Water van de directie 
Zuid-Holland van de Rijkswater
staat te Rotterdam, is met ingang 
van 15 oktober 1995 benoemd 
tot hoofd van de dienstkring 
Rhoon te Rhoon van de directie 
Zuid-Holland van de Rijkswater
staat. O
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