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Hoofdstuk in vogelvlucht 
Het Scheide-esturium combineert bijzondere kwaliteiten. Het is belangrijk voor de natuur en voor de scheepvaart.vee1 omwonenden voelen zich verbon- 
den met het water en het landschap. üeze kwaliteiten staan onder druk. Dat blijkt u i t  de LngaCnnJnvisie Wdccstuarium 2030 ui t  2001. 
h deze kwaliteiten ook i n  de toekomst to t  hun recht te laten komen is een pakket van projecten en maatregelen nodig, dat zal worden uitgewerkt i n  de 
OnWbkclingxrdh(s 2 0 1 0 W d ~ t u a r i u m .  ûaaw66r vindt nog veel onderzoek piaats.Verxhilknde varianten en alternatieven worden onderzocht op 
hun effecten. ûat gebeurt in matschappelijke kosten-batenanalyses over de sociale en economische efkten m i n  een Stratqisch Mil icuektenrapport 
(kommg Strategisch MER) dat de voor- en nadelen voor het milieu bekijkt. 

1 

1 .l K e n n i s g e v i n g  
De regeringen van Nederland en Vlaanderen hebben met elkaar afgesproken om een 
zogeheten Onhvikkelinprrchcts 2010 khelde-estuarium op te stellen. Deze 
Ontwikkelingsschets 2010 zal bestaan uit een samenhangend pakket van maatrege- 
len en projecten voor het Schelde-estuarium. Rond 2010 zullen de maatregelen zijn 
uitgevoerd of is met de aanleg gestart. De maatregelen zullen vooral gericht zijn op 
het garanderen en verbeteren van de veiligheid tegen wemmen, de toegankelijk- 
heid van de kheldehavens voor zeeschepen en de natuurlijkheid van het estuarium. 

Inleiding 

Voordat de Ontwikkelingsschets 2010 wordt opgesteld,worden ter voorbereiding de 
mogelijke gevolgen van die maatregelen onderzocht. Een belangrijk ondenoekuap- 
port is het Strategisch Milieucffectcnmpport (kortweg Strategisch MER). Het voorbe 
reiden van het Strategisch MER verloopt via een aparte procedure, die in hoofdstuk 6 
beschreven staat. Deze Kennisgeving is de formele start van die pmcedure. In de 
Kennisgeving maken de initiatiefnemers bekend welk onderzoek zal worden gedaan 
in de voorbereiding van het Strategisch MER. Iedereen die zich betrokken vwk bij 
het Schelde-estuarium en het onderzoek krijg de gelegenheid daarop te reageren. 
In hoofdstuk 6 van deze Kennisgeving staat ook hoe straks gereageerd kan worden 
op het Strategisch MER zelf. De procedure is afgeleid uit de Eumpese,Vlaamse en 
Nederlandse regels over de milieueffectrapportage. 

De initiatiefnemers stellen de reacties van belanghebbenden en betrokkenen erg op 
prijs. Door inspraak zal de kwaliteit van het onderzoek en van de uiteindelijke 
Ontwikkelingsschets 2010 beter worden. 

1.2 V o o r g e s c h i e d e n i s  en context 
Het Schclde-estwrium is een prachtig gebied dat veel functies herbergt. Het is één 
van de zeldzame Noordmst-Europese riviermondingen waar het getij nog vrij kan 

doordringen. Door de grote dynamiek en afwisseling van diepe en ondiepe zones is 
er unieke natuur en bestaan uitgesproken natuurpotenties. 

Tegelijk is de Westerschelde de toegangsweg van de haven van Antwerpen, een van 
de grootste havens van West-Eumpa en van de wereld. Met jaarlijks 15.000 A 16.000 
schepen naar en van Antwerpen en circa 200.000 scheepvaartbewegingen in totaal 
is de Schelde dan ook één van de dnikst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. De 
haven van Antwerpen is van grote economische betekenis voor de regio. 

Tot slot wonen en werken rond het estuarium veel Nederlanders en Vlamingen die 
blijvend beschermd moeten worden tegen ovemmingsgevaar. 

Er zijn wei functies in één gebied,veei verschillende belangen en veel verschillende 
ambities. Dat betekent ook veel lastige discussies over bijvoorbeeld het al of niet 
verder verdiepen van de vaargeul, het al of niet creëren van meer ruimte voor de 
natuur, of over meer ruimte geven aan het water teneinde de kans op overstromin- 
gen te verkleinen.om de discussies over di soort maatregelen en projecten te orde- 
nen en richting te geven, besloten Nederbnd en Vlaanderen in januari 1999 geza- 
menlijk een langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium op te stellen. In 2001 is 
die langetenn~nvisiekhcldcahrariumvastgesteld en door de Nederlandse en 
Vlaamse regeringen besproken met hun parlementen. 

Beide regeringen hebben vervolgens met elkaar afgesproken om op basis van de 
Langetermijnvisie de bovengenoemde gezamenlijke OnwiMelingssshczs 2010 
khcldcahrarium te gaan opstellen. Die ahpraak is vastgelegd in het Mmmndum 
van Vlksingen van 4 maart 2002. 
Het Strategisch MER wordt dus een belangrijk document dat gebruikt gaat worden 
bij het opstellen van de Ontmkkelingsxhets 2010.Maar dat is niet het enige; er 
wordt ook een zogenaamde mwtschappcl~ke kosten-6afenana~ (MKBA) opge 



M,muihi~~encconomixhckosîenenbaîenvandemaaûegeienen 
pmicctcn op een rij wodm g m t z o m l  mogelijk gewaardmd in geid. 

Ten khocn van de veHiphcM tqen omffmmen in het Vlaamse deel van het cstu- 
#kunwwdih*mg«iuindc~geactualbmd.DezeMnialiiewordt 
dooi de Vkuiw OM gedaan. Nedefiand en Vband«ni M k n  wel afgespro- 
ken dat de besMten om de û n t w l w  2010 en het Sigmapian tegeiijker- 
t y d e n i n ~ m e t ~ ~ I k n w o i d c n g « i o m c n . H e î ~ b m d c  
UPmrplrnnldeellIltlnhvandeuitwildic#npsxhcts201OODetmcvoorkni- 
d@ppmJemhangendriiodrslm«i.ûoktenbehoewvandevoorknidhigvan 
h* Sigmpian woidcn een'plan-MER'(mindogkVlaandmn voorimtcgbdie 
MER) en een maatxhappeiijke kosten-batenanalyse opgcstcld. In het Strategisch 
MERvandeOntwHdal(ngrxhcts201OaInndemu~wndepb~MER~00~ 
het n k u m  Ugnupkn gebruik worden gemaakt en vke versa. 

1.3 Voorgenomen besluit 
De regeringen van Nederland en Vlaanderen hebben formeel afgesproken om eind 
2004 een politiek besluit te nemen over de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde- 
estuarium.Dat wil zeggen dat de regeringen tegen die tijd beslissingen willen 
nemen over nut en noodzaak van de maatregelen en projecten die in de 
Ontwikkelingsschets 2010 staan.Ook willen ze concrete afspraken maken over de 
uitvoering van die maatregelen en pmjecten en de procedures die nodig zijn om die 
uitvoering op een vlotte en correcte manier ter hand te nemen. 

Met andere woorden, het besluit van eind 2004 over de Ontwikkelingsxhets 2010 
heeft een stmtegisch karukter. De formeel juridische besluiten, de concrete omgren- 
zing en vormgeving van de geseiecteerde maatregelen en pmjecten komen aan de 
orde in de venolgpmcedures. 

1.4 Strategisch MER 
De Eumpese richtlijn over stntegixhe milieubeoordeling vereist een Envimnmental 
Arrcswnmt (Mileurupport) voor bepaalde plannen en programma's. Deze Eumpese 
richtlijn is in Vlaanderen vertaald in het MERNR decreet en zal naar verwachting in 
Nederland alsStrategische Milieubeoordeling'worden vertaald in nationale wetten. 
Het Strategisch MER dat in deze Kennisgeving wordt aangekondigd zal voldoen aan 
zowel de Vlaamse en Nederlandse wet- en regelgeving.Ook de procedure die daarbij 
wordt gevolgd voldoet aan de regeis van alle twee genoemde overheden. In 
bijlage 4 staat een toelichting. 
Daamaast is een zogenaamde pussende beoordeling nodig in het kader van de 
Eumpese Vogelrichtlijn en Habitatrkhtlijn,en de Vlaamse vertaling van bcie. 

De pmcedure die wordt gevolgd verloopt in het kort volgens onderstaande stappen. 
In hoofdstuk 6 staat de hele procedure met een toelichting. 

In deze Kennisgeving staat welk onderzoek gedaan zal worden en welke altema- 

tiewn en varianten voor projecten en maatregeien daarbij worden beschouwd. 
Op deze Kennisgeving kan iedereen reageren.Ook de onahnkeiijke deskundi- 
gen van de'khdde m.e.r.-commissie'(zie achtman deze paragraaf) zuilen een 
advies uitbrengen naar aanleiding van de Kennisgeving. Daarnaast zullen de 
wettelijke adviseurs (de Nederlandse ministeries van Landbouw, Natuurbeheer 
en Voedselkwaliteit - LNV - en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en 
Milieubeheer -VROM) over de Kennisgeving moeten adviseren. 
Op basis van alle reacties en adviezen zal het zogeheten bevoegd gezag -dat is 

de overheid die straks toetst of het Strategisch MER aanvaard kan worden - zoge 
naamde richtlJnen uitbrengen. Dat zijn de officiële insîructies aan de initiatiefne- 
mers waaraan het Strategisch MER moet voldoen. 
De initiatiefnemers laten het onderzoek uitvoeren en stellen het Strategisch MER 

OP. 
Nadat het Strategisch MER openbaar is gemaakî kan iedereen emp reageren. Ook 

de Schelde m.e.r.-commissie en de wettelijke adviseurs zullen dan opnieuw 
advies uitbrengen. - Tot slot besluit het bevoegd gezag of het Strategisch MER voldoet aan de eisen, 

of dat verbeteringen nodig zijn. Daama zullen de initiatiefnemers het Strategisch 
MER Mekken bij de besluitvorming over de Ontwikkelingschets 2010. 

Naast het opstellen van het Strategisch MER en de bownbexhrwen procedure 
gebeurt nog veel meer om de Ontwikkelingsschets 2010 voor te bereiden. Eerder is 
al genoemd dat er ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse wordt opgesteld. 
Daarnaast wordt overlegd met de betrokken maatschappelijke groeperingen en 
andere overheden. Dit overleg kent twee doelen: het goed gebruik maken van de 
aanwezige kennis en het gezamenlijk zoeken naar een zowel mogelijk gedragen, 
eífecüef, uitvoerbaar en betaalbaar pakket van maatregelen en pmjecten. In hoofd- 
stuk 6 staat een overzicht van de pmjcctorganisatie en de overlegstructuur die bij 
het opsteiien van de Ontwikkelingsschets 2010 hoort. 

Initktkfnrnrr 
De initiatiefnemers voor het opstellen van het Strategisch MER voor de 
Ontwikkelingsschets 2010 Wde-estuarium zijn: 

Rijkswaterstaat directie ieeland; 
Administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Maritieme Toegang. 



Er is een projectdirectie opgericht (PmSes) die voor de ambtelijke voorbereiding van 
de Ontwikkelingsschets 2010 zorgt. ProSes is ook het adres waar vragen over de 
Kanisgcving a de ptocedure gesteld kunnen worden. 

k r o y d  VU( 
Het bevoegd gezag is de overheid die besluit aan welke voorwaarden het 
Strategisch MER moet voldoen (de zogenaamde richtlijnen) en die uiteinddijk 
bepaalt of het Strategisch MER goed genoeg is om bij de besluitvorming over de 
Ontwikkelingsxhets 2010 te gebruiken. 

In dit geval bestaat het bevoegd gezag uit een Nederlandse en een Vlaamse over- 
heid. Het bevoegd gezag in Nederland is de Staatssecretaris van Veikeer & 
Watetstaat.VoorVlaanderen is de Cel Mer van AMINAL (de Administratie Milieu, 
Natuur-, land- en Waterbeheer), akiding Algemeen Milieu- en Natuurbeleid het 
bevoegde gezag en de instantie die de m.e.r. begeleidt. Deze Cel Mer is verantwoor- 
delijk w de supenisie owr milieucffiectrapportageprocedures, levert de onder- 
zoeksrichtlijnen en geeft ook de goed- of afkeuring (aanvaarding van de inhoud) 
voor afgeronde milieueffectrapporten. 

khcldm m.c.r.-commiuic 
Over de inhoud van het Strategisch MER geeft een gezamenlijkeVlaams- 
Nederlandse Commissie advies aan het bevoegd gezag. Deze wordt de 'Schelde 
m.e.1.-commissie'genoemd. De'khdde m.c.r.-commissie'bestaat uit een werk- 
groep van de Nederlandse Commissie voor de milieueffectrapportage,aangevuld 
met Vlaamse deskundigen aangewemi door de Vlaamse Cel Mer. De leden zijn onaf- 
hankelijke deskundigen op de verschillende onderzoeksteminen van het Strategisch 
MER. 

1.5 Opbouw van de Kennisgeving 
Na deze inleiding volgt een vijftal hoofdstukken. Daarin komen de belangrijkste 
ondmtpen aan de orde. In de bijlagen is extra informatie opgenomen waarnaar 
in de hoofdtckst wordt verwezen. Er zijn ook achtergronddocumenten die op de 
website van ProSes staan en daar kunnen worden gelezen of opgehaald 
(www.proses.nl of www.pioses.be). 
De documenten kunnen ook worden opgevraagd bij ProSes. 

Hoofdstuk 2 schetst voor welke problemen in het kader van de Ontwikkelingsschets 
2010 oplossingen worden gezocht. De tekst voor dit hoofdstuk is overgenomen uit 
het rapport ProMccmmllling &t van de RoSes-website kan worden opgehaald. 
In hoofdstuk 3 worden de alternatieven en varianten beschreven die onderzocht 
gaan worden. In 'MER-tennen': in hoofdstuk 3 staat een beschrijving van de 'voorge- 
nomen activiteit! 

In hoofdstukken 4 en 5 wordt beschreven welk effectonderzoek zal worden gedaan 
en waarom die keuzes zijn gemaakt. Hoofdstuk 4 is wat algemeen van karakter. 
Belangrijk onddeei van hoofdstuk 4 is de presentatie van het zogenaamde beoor- 
delingskader &t gebruikt zal worden om de alternatieven te beoordelen en vergelij- 
ken. In hoofdstuk 5 wordt per onderzodrxluster uitgebreider beschreven welke 
eífecten worden onderzocht en welke methoden daarbij gebruikt gaan worden. 

Tot slot staat in hoofdstuk 6 de procedure die gevolgd wordt bij het opstellen van 
het Strategisch MER. Daar wordt ook de projectorganisatie beschreven. 
In bij& 1 en 2 zijn de literatuurlijst en een lijst met gebruikte t e m  en aikortin- 
gen opgenomen. De met blokhaakjes [x] aangegeven cijfers verwijzen naar de 
gebruikte literatuur in bijlage 1. 
In deze Kennisgeving worden veel gebiedsspedfieke termen gebruikt. Deze zijn 
terug te vinden op de kaart in bijlage 3. Deze kaart is uitneembaar,zodat deze tij- 
dens het lezen naast de tekst kan worden gelegd.Aan de andere zijde staat een 
samenvatting van de Kennisgeving. 
In de overige bijlagen staat achtergrondinformatie waar in de hoofdtekst naar wordt 
verwezen. Een beknopte samenvatting van de huidige kennis over het gebied staat 
in bijlage 8 Gcbieúskch@hg. 



Hoofdstuk in vogelvlucht 
Er zijn drie denen om aan een integraal plan voor het kheide-estuarium te werken: een grotere bescherming tegen overstromingen, een betere toegan- 
kelijkheid van de Scheidehavens voor zeeschepen en meer tuimte voor natuurlijke pracessen. Die aspecten hebben allemaal met eikaar te maken. 
ie hebben invloed op heî'estuariene systeem; het samenspel van natuurlijke processen en menselijke activiteiten in het gebied.Vanwege het getij is dit 
systeem voortdurend in beweging. Geulen veranderen van plaats en diepte, sommige gebieden vallen regelmatig droog en de grens tussen zoet en zout 
water verschuift voortdunnd. Door de menselijke activiteiten neemt die dynamiek echter af. Herstel van de dynamiek in het mariene systeem is het 
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bekngdjIrste uitgangspunt voor de Ontwikkelingschets 2010. 

Probleem en doel 

2.1 Van Langetermijnvisie 2030 naar 
Ontwikkelingsschets 201 0 

De Ontwikkeiingsxhets 2010 voor het khelde-estuarium zal een set maatregelen 
en projecten bevatten, waarmee concrete stappen worden gezet om vanuit de huidige 
situatie te komen tot het mecfbceld zoals dat in de Langetermijnvisie (LW) is opge- 
nomen. Het doei is als volgt geformuleerd: 
Een Cn de bcvocgde bewindsieden van NcdPrand en Vlaanderen uiterijk tegen 
dccembrr2001 mtgester<l iniegrnol en onderbouwdpakket van maatregelen en ptv- 
jecten wor de middclonp termIn mct bankùing tot het khelde-estvarium, die ver- 
volgens nader&n worden uitgewerkt. Dit pakket van maatregelen leent zich vaar 
een gaede besluhnnint~ wee~picpclîop evenwichtige wijn de wdemjdse wensen 
en belangen, m beanhvoordt aan het smetüeeld 2030rwls beschreven in de 
LangetefmJnniic kheide-estuarium. 

Het stmfbetld uit de vastgestelde Langetermijnvisie 2030 voor het khelde- 
estuarium kan in algemene zin ais volgt worden verwoord: 
Het kheide-estvarium is in 2030 een p n d  en muItifuncrionee1 estuarien watersys- 
teem dat op duurzame wi@ gebruikt wordt vaar menselije behaefren. 

Dit abstracte streefbeeld is uitgewerkt in vijf kenmerken, waarvan de eerste vier 
relevant zijn voor dit Strategisch MER.Om het toch nog behoorlijk abstracte streef- 
beeld, en de vier afgeleide kenmerken, te vertalen in projecten en maatregelen is 
een probleemstelling uitgewerkt. De probleemstelling geeft hiermee richting aan 
het te verrichten (effecten)onderzoek. 

Dk hoofdstuk gaat achtereenvolgens in op het streefbeeld van de Langetermijnvisie 
(paragraaf 2.2) en de probleemstelling (paragraaf M),  die beide uitgangspunten 
vormen voor de Ontwikkeiingsschets 2010. 

2.2 Streefbeeld Langetermijnvisie 2030 
In deze paragraaf wordt het streetbeeld uit de Langetermijnvisie 2030, waarover 
beide landen overeenstemming hebben bereikt, samengevat. 

Van de vijf kenmerken van het meefbeeld geven de eerste vier de essentie aan wor 
het Strategisch MER. Het vijfde heeft betrekking op de verdere samenwerking tussen 
Nederland en Vlaanderen en vak buiten de orde van het Strategisch MER. De vier 
kenmerken die wel relevant zijn,zijn de volgende: 

De instandhouding van de fysische kenmerken van het estuarium is uitgangspunt van 
beheer en beleid 
In 2030 zijn de fysische systeemkenmerken: een open en natuurlijk mondingsge- 
bied,een systeem van hoofd- en nevengeulen met tussenliggende platen en 
ondiepwatergebieden in de Westenchelde en een riviersysteem met meanderend 
karakter in de Zmthelde. Daarnaast treft men een grote diversiteit aan van schor- 
ren,slikken en platen in zout, brak en zoet gebied,gecombineerd met natuurlijke 
Oevers. 

Manmale veiligheid is een belangrijke bestaansyw~wwrde vaar beide landen. 
Het streefkld houdt sterk rekening met de effecten van de verwachte zeespiegei- 
stijging en klimaatswijziging. Absolute veiligheid tegen overstromingen kan niet 
gegarandeerd worden, maar de risico's zijn niet groter dan wat maatschappelijk 
aanvaard is. Binnen de grenzen van de financile en technische haalbaarheid is de 
veiligheid maximaal. De consequenties voor de veiligheid van menselijke ingrepen 
in het estuarium zijn gecompenseerd door aanvullende maatregelen. 

Als trekpaard wor de welvaart zijn de Scheldehavens optimaal raegankellijk. 
Het uitgangspunt voor 2030 is optimalisatie van de toegevoegde waarde en de 
werkgelegenheid, in combinatie met duurzaam ruimtemanagement in de havens. 



Gebaseerd op optimale achtnlandverbindingen via alle mogdijke transpomnidde- 
kn (wqspoor, water en pijpleiding) en voldoende ruimte voor de ontwikkeling van 
hmy&&e bedrijventeminen zijn de Scheidehams w in 2030 een 
belangrijke economische motor.Vwr de diepte van de vaarweg is een ewnwicht 
gevonden tussen de sodaakconomixhe kosten en baten en het instandhouden 
van de fysische en natuurlijke systeemkenmerken van het Scheidmrium, bie 
nen matschappelijk geaccepteerde gmizen van exteme veiligheidsrisico's van het 

t r a m  

Hcr cstvarien ccwym~m n guond en dynamisch. 
De unieke waarde van h a  estuarium (mondimpgebied tot Gent) is in 2030 maat- 
schappelijk erkend I n  vastgekgd conform EU-richtlijnen in de nationale wetgeving 
met betrekking tot biodiversiteit en habitatbescherming van Nederland en Belgil. 
Ak &n van de belangrijkste estuaria met een voiiedig e b  en vloedtgime m com- 
pletc zoet-zoutgradicint in Eumpa, k het estuarkne ecosysteem, met ai zijn typische 
habitats en levensgemeenschappen langs de zoet-zoutgradilnt behouden en waar 
mogelijk verstcrkt. Er k voldoende ruimte voor natuurlijke dynamische fysische,chc 
mische en biologische processen,omdat deze essentieei zijn voor de morfologische 
en ecologische karakteristieken en om de estuariene gradilrnt te behouden. De 
waterkwaliteit is niet meer limitefend w het ecosysteem. 

2.3 De probleemstelling: 
van streefbeelden voor 2030 naar 
in 2010 op te  lossen problemen 

2.3.1 M vin da pioMcrnntriling 
De Ontwikkeiingwhets 2010 voor het kheide-estuarium za een set van 
len m projecten bevatten, waarmee conme stappen worden gezet om vanuit de 
huidige sltuatk te komen tot de stmfbeclden zoals die in de Langetennijnvisie zijn 
opgenomen. 
In meest algemene zin is daarmee de probleemstelling van de Ontwikkelingrschets 
2010: httms<hiltumâesitwtlcdicmuontrtaan b~hetachtmclrgcbliim, van 
(wmvIkndc)~ncnprolcamenâegm,msitv4tic voorhetkhcMe- 
cdwrium, zoals beschreven in de streetöeeiden voor 2030 van de Langetermijn- 
visie. 
De stmfbccldcn uit de Langetermijnvisie zijn echter geen vast omschreven eind- 
punt. h v o m n  mdw een wenkend perspectief, waarin de mogelijke problemen 
met de dynamiek van het estuariene systeem (de veiligheid tegen overstromen, de 
toegankeiijkhcid van de havens en de natuurlijkheid in het kheldmtwrium) zijn 
opgelost. Daarbij wordt gestreefd naar win-win oplossingen en naar synergie tussen 

De probleemstelling vormt de'kapstok'voor (het ontwerp van) maatregelen en pro- 
jecten die het verxhil tussen de ieferenticsitwtk en de mnlkeiden moeten om- 
bnggen. 

2.33 Atbrbing 
De Ontwikkeiingwhets 2010 richt zich op maatngdcn en projecten,die op korte en 
middellange termijn kunnen worden uitgevoerd Bij de probleemstelling ligt daarom 
het accent c& op de probkmen die op korte en middeilange termijn om maatrege- 
len nagen.Dat ktckcm dat in de Ontwikkelingschets 2010 niet de problemen aan 
de orde komen,die - volgens de huidige inzichten - pas op lange termijn spelen en 
om een oplossing vragenlL0dr probiemen, die nog onvoldoende zijn gcdeflnieerd 
enlof ond«bouwd. zijn gmi onderwerp voor de OntwikMingsxhets 2010. Deze 
problemen zijn immers nog te veei omgmn met onzekerheden. 
De probleemsteiling bkdt m thematische en geografische afbakening van de 
Ontwikkeiingsschets 2010. Met andere woorden: beschreven wordt welke ondermr- 
pen wCI in de ûntwikkelingsxhets 2010 aan de orde komen en (impliciet) welke 
ondewetpen (voorahnog) niet. 

Daarmee geeft de pmbleemstelling richting aan het te verrichten onderzoek, het 
ovefiq en (tussentijdse) politkke besluitvorming over de Ontwikkeiingsxhets 
2010.0m een juiste beslissing te nemen over maatmgelen en projecten op de korte 
en mlddellange termijn, geven het Strategisch MER en de MKBA op onderdelen aan 
welke cffeaen kunnen optmlen in de vem toekomst, soms zo ver als 21 W. 

Voor de maatregelen en projecten die worden opgenomen in de 
Ontwikkelingschets 2010 is het verwerven van voldoende draagvlak essentieel. Er 
wordt gemeefd naar een Ontwikkelingschets 2010, die wordt gesteund door over- 
heden, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties. Draagvlak voor het pak- 
M maampelen en projecten begint met omenstemming over de pmblemen die 
moeten worden aangepakt De pmbleemsteiling moet breed genoeg zijn om een 
basis te leggen voor overeenstemming tussen alle partijen en de ahnderiijke pro- 
blemen moeten voldoende precies geíurmuleerd zijn. Daar staat tegenover dat het 
tijdschema voor het opstellen van de Ontwikkelingsxhets 2010 waagt om een afba- 
kening tot problemen die binnen het domein van de initiatiefnemers vallen. 

2 3 3  Wrrlhlpothru en omgun met rnukerhad«i 
De geformuleerde probleemstelling heeft - in de huidige fase van de totstandb 
ming van de Ontwikkeiingsschets 2010 - het karakter van een wekhypo- het is 
het vcrtnkpunt voor (vetder) onderzoek en omkp. Dat komt omdat het nog niet 
goed mogelijk is om voldoende concreet het verxhii te beschrijven tussen de situ- 



atie die zou ontstaan bij het ad~tmvcge blijwn van (aanvullende) 
maatregelen/projecten en de mecfbcdden uit de Langetermijnvisie. 
Er zijn immers onzekerheden: 

er is bijvoorbeeld onzekerheid over deldraag- en werkracht'van het estuariene 
systeem en over de stabiliteit van het meergeulenstelsel; 
maatschappelijke en cconomixhc ontwikkelingen binnen een periode van 30 
jaar (de termijn van de streeiklden) zullen sterk aan verandering onderhevig 
zijn. 

Een deel van deze onzekerheden kan worden weggenomen door het onderzoekspro- 
gnmma (onder m m  het Strategisch MER en de MKBA met bijbehorende toekomst- 
scmarlo's). Hieruit kan blijken dat een aanscherping enlof aanpassing van de pro- 
bleemstelling nodig is. ûe studies moeten een beter inzicht bieden in de aard,de 
ernst en de urgentie van de problemen en een beter inzicht geven bij de probkem- 
houdcrs.Ook de analyse van de uitspraak van de Raad van State over de 
Westmdielde Container Terminal (WCI) kan nog leiden tot verdere aanscherping 
van de probleemstelling. 

In de langetermijnvisie is geformuleerd dat de instandhouding van de fysieke sys- 
teemkenmerken van het estuarium uitgangspunt is voor beheer en beieid.0~ basis 
hiervan wordt hieronder de probleemstelling beschreven die daar bij hoort. 
Per thema (estuariene systeem, veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid) 
wordt wcvolgens puntsgewijs aangeduid wat de pmblemen zijn.op basis van de 
huidige kennis en inzichten worden -tegen de achtergrond van relevante ontwikke- 
lingen - aard,achteqrond,omvang en urgentie van de problemen beschreven. 

2.3.4 Estuiflene systeem 
Het dominante systeemkenmerk van het khelde-estuarium is dynumiek. Die dyna- 
miek manifesteert zich door het getij, een voortdurend wijzigend (meer)geulenpa- 
troon en wisselende zoutconcentraties. 
Hiermee samenhangend bestaan er talrijke fysische gradiënten (van dmog naar nat, 
van zoet naar zout, van een stabiele naar een instabiele bodem) die ervwr zorgen 
dat er een grote diversiteit aan habitats en organismen (flora en fauna) aanwezig is. 
In het hele gebied tussen de monding en de bovenloop van de rivier, mchiinen en 
mdmjnen habitats op verschillende tijdschalen. De meest kenmerkende daarvan 
zijn schorren,slikken, ondiepwatergebieden en zachte oevers. Essentieel is dat het 
scala aan habltats binnen het estuarium de resultante b van de dynamische processen. 
Het kheldmtuarium neemt daarmee een waardevolle plaats in tussen de rivier- 
mondingen van Noordwest-Europa. 
Menselijke ingrepen hebben tot op heden tot kwalieitsverlies van de kenmerken en 
het functioneren van het estuariene systeem geleid.Voortgaand kwaliteitsverlies 

kan - op temijn, naast andere oomken -problemen m m k e n  voor de veiligheid, 
toegankelijkheid en natuurlijkheid. 

'DRgcivanfrnitkr' 
Het huidige estuariene systeem is geen volledig natuurlijk systeem: ook andere 
functies hebben er een plaats gebegen, zoals (m)xheepvaart, zee- en rivierwerin- 
gen, recreatie en visserij. De systeemkenmerken creëren goede condiies voor deze 
functies. Het meergeulensysteem van de Westerxhelde is bijvoorbeeld belangrijk 
voor zowel de wiligheid, de toegankelijkheid als de natuurlijkheid. 

De initiatiefnemers richten zich op de oplossing van pmblemen bij de prioritaire 
thema's (veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid) op een zodanige wijze dat 
de dynamische processen kunnen voortgaan en dat de fysieke systeemkenmerken 
van het estuarium zich verder in de gewenste richting kunnen ontwikkelen.Op die 
manier kan de draag- en veekracht van het systeem voor de genoemde íuncties 
worden gegarandeerd. 

û y ~ m i e k  als nndworwwde 
Het op natuurlijke wijze verdwijnen en ontstaan van habitats hoort bij de dynamiek 
van het systeem. Het komt erop aan de'natuurlijke'condiies te versterken opdat 
verdwenen en verdwijnende habiits opnieuw kunnen ontstaan. Dat mag uiteraard 
niet leiden tot een'roofbouw'op bestaande habitats. Een keuze voor dynamiek als 
randvoorwaarde houdt in,& niet wordt gekozen voor een aanpak waarin het strin- 
gente behoud van in tijd en plaats gefixeerde bestaande habitats op de lange ter- 
mijn voorop staat. De maatregelen die in de Ontwikkelingschets 2010 worden 
opgenomen moeten passen in de uitvoering van de EU-richtlijnen (onder meer de 
Kaderrichtlijn Water,deVogelrichtiijn en de Habitrichtlijn) en de nationale regel- 
geving. 

Invloeden 
Een gmot aantal ontwikkelingen heeft invloed op de kenmerken en het functione- 
ren van het estuariene systeem. 

Het onderhoud aan de vaargeul en het storten van baggerspecie hebben invloed 

op de kleinere en van nature zeer beweeglijke dwarsgeuien tussen de grote geu- 
len. Deze zijn sterk in betekenis afgenomen en zijn ook minder beweeglijk 
geworden. Dat heeft gevolgen voor de zandplaten. Deze worden groter en hoger 
en krijgen steilere randen. Het areaal intergetijdengebieden, ondiepwatergebie- 
den en slibrijke gebieden neemt af in de Westerxhelde, maar neemt in de 
Beneden Zeeschelde juist toe. 
De afname van de oppervlakte van het estuarium (door drooglegging en bedij- 

king) en het verruimen en vastleggen van delen van de hoofdgeul hebben gevol- 



gen voor het water.Ze hebben gemulteerd in m verdere doordringing en ver- 
vorming van het @], in hogen wfmtanden, in een toename van de mam- 
wnlhcdcn en in een verdere doordringing van zout rrrrtcr landinwaarts (zowel in 
Westerschelde als in Zeschelde). 
De onnatuurlijk steiie oms bieden omddoende kxhcmiing tegen erosie. Het 
ancul sdkmn neemt af onder I m W  van erosie, terwijl de kans op het ont- 
staan van nieuwe schorren kleiner wordt. 

De mate van imked van eventuele nieuwe ontwikkelingen (pmi/ccten en autonome 
ontwikkelingen, m i s  zeespkgeirijzing) op het fysieke cstuariene systeem voor 
2030 zal onderdeei zijn van de studies. 

23.5 Veiligheid 
De centrale probkcmstelling luidt: 
De huidip WCIKhrijúingska~ w n  hef rn1yheiàsnhu tegen m m i n g e n  in het 
Zm&M&km is ongcmr rem pcr IOjaa1. Dit wiIiqheiúsniwu in het VIwmse 
dcclwn&khddchonvddomdclnNtdcrlondvpMocn&mmnmmnngm w n ú e w t -  
te/dikc cis w n  ctin pcr 4(Wl0jaa~ Dit wonft voklo«lde geacht met & wntokcning dal 
cromk&ddbatootwrrhefhmpown&~rijzingmoverdcimlocdcn 
wn & phüdasüng op & writcnkcrinp. QJ hmge (mm don 3O/wrl m l h  
& mwochte~picpclrijzing en Uimaotvrmndcn'ng (&mm mcindering in fn- 
qumtk m intcmiMt w n  sWnwWm) tot een afname wn het VdIighcidwr~u in 
kidclondcnmdm. 

zmddde 
Ondanks alle mds gerealiseerde ingrepen hebben m a n  stommi en hoge water- 
standen sedert 1990 aangetoond dat het mds  bereikte veiiigheidsniveau verder 
opgevod dient te worden. 

indien Vlaanderen vandaag geconfronteerd wordt met dezelfde meteomlogische 
omstandigheden ak tijdens de overstromingsnmp van 1953,dan zal een water- 
stand te Antmrptn genoteerd worden die ongeveer 0,s meter hoger ligt dan toen 
het geval was. ûit bmkent zware wcrstmmingen momopwaarts van Antwerpen, 
dat sinds 1979 de bndiemiing geniet van een 135 metef hoge watedteemuur. De 
huidige ovmtmmingskans van het ïeescheldebekken k op de makste plaatsen 
eens per 70jaar. Door aankg van het gecontroleerd overstromingrgebied Kru ik  
&aCRupelmonde wordt die kans gereduceerd tot eens per 350 jaar. 

Me verandering zou zich uiten in natten winten,dmgere zomen,een snellen stij- 
ging van de anpkgd en een verandering in de fngucntic en de intensiteit van 
stormvloeden. Een systematische stijging van de zeespiqd kMt tot een systemati- 
sche verlaging van het veiligheidsniveau. Wanneer de zeespiegel in honderd jaar 
zestig centimeter stijgt, neemt de kans op een oventroming toe van eens p« 350 

jaar tot eens per 100 jaar. P« saldo M e n  de aanleg van het gecontroM o m m ~  
mingsgebicd Kruibeke-hl-Rupelmonde en klimatologische veranderingen dus tot 

een toekomstig veiligheidsniveau dat bijna gelijk is aan het huidige,en dat wordt te 

lug geabt. 

a- 
Onderkend wordt dat ook de afvoer van water via de zijrivieren van de Schelde in 
periodes met veel regenval tot problemen leidt als gevolg van verstedelijking In het 
moomgekd,van verslibbing van het rivkibcd en van het verder stmomopwaarts 
reiken van de vlocdgdf uit de Westerschelde. De probkmen in de zijrivieren worden 
echter niet tot het domein van de Ontwikkelingschets 2010 gerekend.Wel wordt in 
de cffwtcnstudies gekeken naar de relak tussen maamgekn in de Zeexhelde en 
maatngd«i die vanwege een betere afwatering worden getroffen in de beken en 
zijrivieren. 

Wrstmchrldr 
Het veiligheidsniveau (1:4000) van de zeeweringen in het Nedeilandse deel van de 
Schelde kan op langere termijn onder invloed van de zeespiegelrijzing en de kli- 
maatverandering afnemen. De veiligheidstilosofie die bij de oplossing van dit pm- 
b h  zal worden gehanteerd (rkkoknad«ing) k nog ondeiwerp van studie en 
discussie in een ander kader (het project'Ruimte voor de rivier'en'DeVeilighdd van 
Nederland in Kaart'). 

V e i l i g h e k p b k ~ ~ ~  tijdig krdiwwcn 
Omdat maatregekn voor het neutraliseren van de &en van zeespiegelstijging en 
klimaatverandering een lange voorkreidingstijd vergen, wordt voor deze problema- 
tiek een uitzondering gemaakt op de regei dat alleen problemen op korte en mid- 
dellange termijn aan de orde komen binnen de Ontwikkeiingsschets 2010. ûe ver- 

kenning naar een mopclijk nieuw kanaal tussen de Westerscheide en de 
Oosterschelde ( d e ' O v e ~  zal daarom deel uitmaken van de 
Ontwikkeiingsschets 2010.20'n kanaal kan extreme hoogwatmtanden in het oostt 
lijkdeelvandcWcmrxhddcminde&ncdm-Zmdnldcvoorlwn.Hetwordt 
ook opgenomen in een van de aitematieven van het geactualiseerde Sigmaplan. 

üat b een belangrijke wbetwiq maar nog steeds veel te hoog. Het 
Zmdnldckldrm wordt namelijk in toenemende mate bednigd. De mmtc weten- 
schappers zijn het emwr eens dat het klimaat de komende decennia zal veranderen. 



2.3.6 Toycinlirlijkhrid 
Den probieemstclling kan in dit stadium beschouwd w d e n  als een werkhypothe 
x en moet nog op punt gesteld worden. Het mtnkpunt van het beleid luidt: 
~rwgdmgendathetmw wngadm,mteenmfitiemeksrmmingen/of 
herkomst in het pdml wn de /ogMhkc keten op de meest kos teMc iën~  milieu- en 
minrtmknkllpr Wpe kan »wdcn a@viM 

Er vinden drie ontwlkkdingen in de containervaart plaats, namelijk toenemende 
mkccirmom«i naar West-Europa,xhaalv«gmting van de (container)schepen en 
de mikte vaarschema's van de reders. Door die ontwikkelingen komen de havens als 
muMmodale knooppunten onder druk te staan om deze bovenstaande beleidsdoei- 
stellingen te kunnen bereiken. 
De diepgang van de vaameg naar Antwerpen als mainport biedt omddoende 
mogelijkheden om in te speien op de hlenoor uiteengezette ontwikkelingen. 
Voor de vaarweg vla de Wemschelde naar de havens van Terneuzen en Vlissingen 
zijn geen yndflclie pmblemen met de toegankelijkheid bekend.Voor de haven van 
Gent (en de achter de sluizen gelegen haven van Terneuzen) vormen de afmetingen 
en de capckek van de Wcrtsluh te Terneuzen een limiterende factor. Op termijn zou 
deze sluis een ernstig knelpunt kunnen vonnm in de verdere ontwikkeling van deze 
havens. Dit vraagstuk behoort gezien de opdracht in het Memorandum van 
Vlissingen [l] niet tot h a  domein van de Ontwikkeiingsschets 2010 en zal binnen 
een andere pmjectqanisatie behandeld worden. 

De mate van toegankelijkheid van de haven en de daarvan aíñankelljke omvang, 
aard en spreiding van het maritieme transport op de Westerxhelde befnvioeden ook 
de externe veiligheidsrisico's. 

W h r t  en duurzame ontrrluclingen op Europese rdiaal 
De kwaliteit van een haven wordt in belangrijke mate bepaald door: 

de verbindlngen met het achtedand; 
de maritieme toegang; 
de centrale ligging ten opzichte van oorspmng en bestemming van maritieme 

ladingen; 
de beschikbare ruimte voor nieuwe vestigingen; 
het niwau van de dienstverlening. 

Havens die onvoidoende kunnen Inspelen op de schaalvcrpmting in het logistiek 
ketenbeheer van Intercontinentale contaimrstrom«i door bijvooibedd gebrek aan 
ruimte of beperkingen In de maritieme toegang boeten in aan kwaliteit. 
Tekortkomingen op dit vlak kunnen op korte termijn de kwaliteit van de dienstwrie 
nlng aantasten,alsook de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven in het achter- 

land van de Rijn-Schelde ûeita die van de havendiensten gebruik makm. De havens 
in de Rijn-Schelde Delta moeten de mogelijkheid hebben hiemp een gepast ant- 
woord te formuleren. 

Weivaart en duurzame ontwikkelingen op regionale schaal 
Pmgnoses wijzen uit, dat reden bij intercontinentaal containemmm steeds meer 
gebruik willen maken van gmtere containerschepen die een maximale diepgang 
hebben van meer dan 12 meter en vooral deze uit het segment van meer dan 13 
meter. Havens aan diep water met uitstekende admiandverbindingen naar de rele 
vante markten bieden de havengebruikers meer kansen om in te spelen op de hier- 
door geboden schaalvoordeien. 

De getijonaíñankelijke toegang van de haven van Antwerpen voor containerxhe 
pen met een diepgang van meer dan 12 meter is problematisdi door de aanwezig- 
heid van een aantal ondiepten in de vaarmg van de Westerxhelde. Het achterbiij- 
ven van een adequate m a a r t s e  bereikbaarheid van de Antwerpse haven zou kun- 
nen leiden tot dermate gemiste tijd- of schaalvoordelen of een dermate gmot kwali- 
teitmriies dat dit ook gevolgen zou hebben voor de economische en sociale ont- 
wikkeling en het m i l i  van de stad en haar omgeving (en evenzeer voor 
Vlaanderen en Nederland en beider achtedand). 

De uitdaging is om de welvaart van de khelderegio te vergmten onder meer door 
middel van een optimaal functionerende zeehawn.Het is wen zozeer de uitdaging 
om de zeehavens in de Rijn-Schelde Delta hun internationale logistieke functie opti- 
maal te laten vervullen opdat de welvaart bevorderd wordt. Daarbij moet tevens 
rekening worden gehouden met de aanvaarde eisen met betrekking tot de bedie 
ning van het achterland, het behoud van de systeemkenmerken van het estuarium, 
milieubehoud en -verbetering,veiligheid en duuname ontwikkeling in de regio. 

De emst van het probleem - zowei bezien op (West-)Europese schaal als op regiona- 
le schaal -zal worden geobjediwerd door de maatschappelijke baten van het oplos- 
sen van het pmbleem te vergelijken met de maatschappelijke kosten. Het maat- 
xhappdijke M n g  van de voorgestelde oplossingen zal worden vastgesteld door 
na te gaan in welke mate de investeringen in de voorgestelde oplossingen tot de 
gmobte netto mcutxhappeiijke baten zullen leiden. 

Externe kosten en baten 
Gegem het geformuleerde verbekpunt bij het thema 'toeqankelijkheid'zal aan- 
dacht moeten worden gegeven aan de kosten van de externe eífeaen. Het gaat 
daarbij m milieueffecten (onder andere vervuiling en geluidmissies), veiligheid 
en congestie (de ruimtelijke benutting, de doelmatigheid van het v m r , d e  doei- 



matigheid van de vemnrrinframuauur en de e M e n  op de leefomgeving). Een 
daling van de kwaliteit van de bereikbaarheid van de Antwerpse haven leidt moge 
lijk tot verschuMng van lading naar andere havens. Di  leidt tot een andere benut- 
ting van de Antwerpse haven en zijn achteriandverbindingen. Indien de groei van de 
containerovenlag in de Antwerpse haven zou stagneren - of zou teruglopen -zal er 
sprake zijn van een geringere benutting van de havenfaaliteiten en de achterland- 
verbindingen. Afhankelijk van het antwoord op de vraag in welke havens container- 
overslag dientengevolge zal toenemen,zullen daar eveneens milieueffecten optre- 
den,zowel in deze havens, hun achterlandverbindingen als uiteraard hun aanvoer- 
routes. 

Bij groei of bij venthuivingen in de containemvenlag en in het vervoer kan de con- 
gestie in de betrokken havens, hun achterlandverbindingen en hun aanvoerroutes 
toe- of afnemen.Waar congestie toeneemt daak de efñcilintie van het vervoer met 
negatieve effecten voor de welvaart van de burgcn. Dit eííect moet afgewogen wor- 
den tegen het mlvaartverhogende effect van de toegenomen economixhe activi- 
teiten die mede de congestie veroorzaken. 

Het Strategisch MER en de MKBA zullen over de omvang en betekenis van deze 
tfíecten uitsluitsel moeten geven. Hierbij dient te word«i bedacht dat het bieden 
van oplossingen voor knelpunten op de achteriandverbindingen niet tot het domein 
van de ûntwikkelingsxhcts 2010 wordt gerekend, maar dat deze eííecten bij «mi- 

tuele verschuiving van vervotrsstmmen ml in rekening moeten worden genomen. 

Externe veiligheid 
Het transport van ammoniak en andere gevaarlijke stoffen over de Schelde leidt tot 
externe vdligheidsrisico's voor omwonenden zowel in Nederland als in Vlaanderen. 
In Nederland is op een aantal pbatscn sprake van overschrijding van vastgestelde 
nonnen (10-6 individuele riskocontour). In Viaanderen bestaat een dergelijke norm 
niet.0~ basis van de huidige situatie bereiden de overheden in Nederland en 
Viaanderen maamgckn vwr waarmee de overschrijding in Nederland kan wwd«i 
vermeden (de maatgevende risicocontour komt dan weer op het water te liggen). 
Voor de lange m i j n  moet worden ondermcht in homm de toename van het 
transport, veranderingen in de aard van de vervoerde stofíen,de xhaalvergmting in 
de scheepvaart, de inzet van aanvullende middelen vwr mlicersbcgdeiding en het 
hantmn van verruimde 'getijdenvcnstm'leiden tot een - per aldo -verhoging dan 
ml vermindering van de risico's. Bij een toename van de risico's kunnen aanvullende 
mutngckn nodig blijken. 

Het probk«n van de iiskocontour, mak dat zich in Nederland steit (gebaseerd op 
het transport van giftige gassen zoals ammoniak of brandbare gassen),stelt zich in 
Vlaandmn op het korte traject tussen de Belgisch-Nederlandse grens en het 

Zandvliet-Bcrendrecht-sluinncomplex en in de havm van Antwerpen zeif tussen 
genoemde sluizen en de overslaginstallaties van BASF. Bij de probleemanalyse zal 
ervan wonkn uitgegaan dat voordit gedeelte van de Schelde de Nederlandse nor- 
mering wordt toegepast. 
Stroomopwaarts van het Zandvlkt-Bcrendredit-sluizencomplex komt geen ammo- 
niak-transport voor. Uit de studie van de provincies Antwerpen en Zeeland zou kun- 
nen blijken dat ook het transport van andere chemische stoffen relevant is voor de 
externe veiligheid. Dan zou dit mogelijk ook relevant zijn m r  dit gedeelte van de 
Zeexhelde. 

2.3.7 Natuurlijkheid 
De centrak pmbkemstelling luidt: 
B is  C weinig ruimte m a)mmiek binnen her esruarlum voormorfoIogixhe (sedi- 
mentatie m croric wn zand en &b) en biohgixkpm(*~n (onder mm de voedsei- 
kringloop). Dwmm5omenhmgend is er C wnig ruim@en&wW voor hetont- 
staan wn mm wn clkaar msd,iIlknk habitals wn hoge kwaliteit, in m'ssekndc 
~ in f f f lmpkwraHct~nmcimcimevonnatu~r l~kpm(*Kndio& 
w ha crtwrium kenmerken& natuur in stand houden, 1001s s c h o m i ~  Op z@ 
bcurtMdit~pcvaS(&am~mekinbiodimsiirirwnhacrtwdum 
IIwpdkm, vogels, vissen en bodemdieren). 

Venninderlng van ccologkd~ wuidrrolle pb iden  
ûe in paragraaf 2.3.4 g«io«ndc wijzigingen in de kenmerken en h a  functioneren 
van het estuariene systeem hebben negatieve effecten op de natuurlijkheid. ûe 
gebieden die onder druk staan (de ondiepe watergebieden, zout- en brakwater- 
schorren en slibrijke intergetijdengebkien) hebben immen een functie voor vesti- 
g i q  groei a voortpbnting van h a  en fauna. Het gaat hierbij om bodemorganis- 
men, focragmplaatsen voor vogek, focrag«rplaatsen en'kinderkanw'mr jonge 
vis en om m- en mogplwtscn vwr zeezoogdieren zoals de gewone zeehond. 
Bovendien gaat het hkibij om nktkf voedselrijke gebieden en daarmee om gebic 
den met een hoge en diverse biomassa. Deze gebieden werken tevens als fliter voor 
het estuarium en dngen bij aan de a l k u k  van nutriënten. Bij onpewijzigd beleid 
betekent dit kwali teir l ies van belangrijke schakels in het ~osysteem van de 
schelde. 

Pnbkmnw-iy 
Doordat de vloedgolf uit de Westmdiddc verder in het estuarium doordringt ver- 
xhuift ook de mtgdiht mwmpwaarts. ûe mtergetijdengebieden,dle vanuit 
natuur- (onder nmr ak doomckgcbkd«i van vissen) cn twca thgpun t  mr 
waardevol zijn, in het brakkc en zoete gedeelte van het estuarium, komen daardoor 



in het gedrang. Dit wordt versterkt door een niet gegarandeerde afvoer van zoet 
water vanuit de bovenloop van de Schelde. 

Watwh l i t r l t  woMoenk 
Ondanks onmiskenbare verbeteringen is de kwaliteit van het Scheldewater nog een 
limitemde factor bij natuurontwikkeling, bijvoorbeeld bij de migratie van vis tus- 
sen de Westerschelde en de rest van het bekkekvooral de zuurstofarme en tmebele 
zone bij de Aupeimonding vormt een bawi&re.Ook de belasting met nutrignten in 
het khdde-estuarium b nog te hoog. 
De oplossing van de problemen met de waterkwaliteit behoort niet tot het domein 
van de Ontwikkeiingsschets 2010. Er bestaat uiteraard ml een sterkc relatie met de 
waterkwallteit.Schoon water zal de kwaliteit van de te ontwikkelen natuurwaarden 
v e k r e n .  Andersom is het zo dat pmjecten m maatregelen gericht op ontwikke- 
ling van estuariene natuuqebkden gunstige ( z u i m d e )  eííeaen kunnen hebben 
op de waterkwaliteit.Verd« zijn de gepiekte afvoeren van met water een pmbleem. 
Zoet water wo& nu onnatuuriijk snei naar de rivier afgcnwrd. De oorzaak K i n  
is het ontbreken van goede retentiegebieden. Het gevolg is onvoldoende kans voor 
de vorming van brakwatcrpcbkden en riviermoerassen. Dit tast zowel de bidiversi- 
teit als het voortkstaan van mariene processen aan. 

R r h m i t k  WatuudijLhrid 
Het Is nog onvoldoende duidelijk welke gemeenschappelijke referentie (in beide 
landen) a moet zijn voor de natuurlijkheid van de Wcstlrxhelde en de ieexhelde. 
Er zijn kwantitatieve gegevens over omvang van slikken,schomn en platen in het 
verleden, maar deze geven onvoldoende houvast. De k e w  voor dynamiek als maat- 
staf betekent dat voor indkatoren voor de kwaliteit van het mariene systeem 
belangrijker zijn dan de kwantitatieve parameters over omvang van habiits. In een 
eerste voorstudie van het Natuurontwikkelingsplan, één van de bouwstenen voor 
het Stntegisch MER en de MKBA, is nader ingegaan op wat de natuurlijkheid in het 
Schelde-estuarium bepaalt. 

Raamtie en visserij 
De pmbkmatiek van de naeatie en visserij'als danig'is gc«i onderwerp van de 
Ontwikkelingschets 2010. 

Rmtit en visserij zijn nauw gmlatmd aan het thema natuurlijkheid. In de 
Ontwikkeiingsuhcts 2010 zal aandacht woden besteed aan synergetische efíecten, 
met andere woorden bezien zal worden hoe de oplossingen van p m b h  bij de 
hoofdíunctis'recreatk M visserij'kunnen 'meepmfiteren'van voorgestelde oplos- 
singen vanuit de Ontwikkeiingsschets 2010. 

Bij 'visserij'kan hierbij aan het dgende worden gedacht: 
versterking kindedamerfunctie voor vis en garnaal. 

Bij'recreatie'bn hierbij worden gedacht aan: 
voor recreanten aantrekkelijke inrichting van oevers; 
wrsterking van het natuurimago en daarmee van het toeristisch-recreatief 

imago: geen'kijkdoosnatuur'maar 'gebruiksnatuut 

Bij het efíectondenoek (MKBA en Strategisch MER) hoort uiteraard ook een efíect- 
beschrijving van pmjecten en maatregelen op de functies'recreatie en visserij! Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om de &en van baggeren en storten op de visserij (ver- 
troebeling van water) en de &en op de rmcatievaart (beperkingen recreatie- 
vaart ais gevolg van toegenomen zeescheepvaart). 

2.4 Eerder uitgevoerde studies 
en studieresultaten 

Naast de langetermijnvisie Schelde-estuarium zijn tal van meer gespecialiseerde 
studies ondernomen door diverse ondenwksinstituten en studiebureaus in 
Vlaanderen en Nederland. ProSes heeít in maart 2003 de studie khcldcatva~um in 
hct vin'e~:m, omkht wnprojcctcn,,ploannen en studies uitgebracht. Deze biedt een 
overzicht van alle ondenoeksinitiatieven en beleidsplannen, met meer of minder 
juridische status, die voorafgaan aan het onderzoek voor het Strategisch MER en de 
maatschappelijke kosten-batenanalyse. 

Het inventarisatierapport geeft niet alleen een overzicht van alle onderzoeken die 
eerder zijn uitgevoerd maar ook een korte synopsis van de belangrijkste resultaten, 
waar deze beschikbaar waren. Het document kan in zijn volledigheid geraadpleegd 
worden op www.prorcs.nl en www.proses.be. 

Een andere belangrijke bouwsteen voor de Ontwikkeiingsxhets 2010 is het in het 
Memorandum van Vlissingen genoemde Natuurontwikkdingsplan (NOP), dat pmjec- 
ten en maatregeien voorstelt om het stneRPceld Natuurlijkheid te bere1ken.M 
worbcniding van dat NOP is een voorstudie uitgevoerd onder de titel Het natuurra- 
kent VnZiImcn [21. Due voorstudie verschaft de nodige kennis van de beschikbare 
studies die voor het thema natuurlijkheid relevant zijn. 
Vervolgens hebben het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RlKZ),de Universitaire 
Inmlling Antmrpcn (UIA) en het Instituut voor Natuuibehoud (IN) een voorstudie 
gedaan naar welke conaete maampelen genomen kunnen en moeten worden in 
het Natuumntwikkelingglan. In juni 2003 is deze voorstudie met als titel V w ~ ~ f e l  
m m r n o t u ~ n m ~ k k e l i ~  ten bchocvr wn de OntwikkeliinpsKhcts 2010 
wn hetkhclde-csnranum [31 afgerond9 



Hoofdstuk In vogelvlucht 
Voor elk van de drie hoofdthema's (veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid) zijn projeden en maatregelen geformuleerd. Zo zijn er maatregelen om 
de vaargeul te vemimen, extreme hoogwaters op te vangen en de natuurlijke processen i n  het estuarium meer ruimte te geven. üe alternatieven worden 
vergeleken met een'nulxenario; waarin het huidige beleid wo& gevolgd maar nieuwe projecten en maatregeien uitblijven. Het Strategisch MER kiest 
niet voor een bepaalde combinatie van projecten en maatregelen. Dat gebeurt pas i n  de Ontwikkelingsschets 2010, als ook de resultaten van ander onder- 

3 

zoek bekend zijn. 

Voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten 

3.1 V o o r g e n o m e n  activiteit 
In het verlengde van de in paragraaf 2.1 geformuleerde doelstelling kan de voorge- 
nomen activiteit in algemene zin worden omschreven als: 
Het palitiek wststellen van een integraal en onderbouwdpakket van maatregelen en 
pmjcctcn voor de middellange ten@ met betrekking tot het Schelde-estv~n'um. 

Met de maatregelen en projecten worden concrete stappen gezet om van de huidige 
situatie te komen tot de streeíbeelden zoals die in de Langetermijnvisie zijn opgc 
nomen. In paragraaf 2.3 zijn de streefbeelden voor 2030 per thema vertaald naar 
concreet op te lossen problemen. In paragrafen 3.2,3.3 en 3.4 worden mpectiew- 
lijk voor veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en natuurlijkheid mogelijke 
projecten en maatregelen beschreven die de gesignaleerde problemen kunnen 
oplossen. Het instandhouden van de fysieke systeemkenmerken is hierbij een rand- 
voorwaarde. Op basis hiervan worden per thema de concrete alternatieven en 
varianten samengesteld en geselecteerd die in het Strategisch MER zullen worden 
ondenocht.Varianten zijn daarbij gedefinieerd als te onderzoeken uitvoerings- 
mogelijkheden binnen een of meer alternatieven. 

Tot slot wordt in algemene zin beschreven hoe in het Strategisch MER zal worden 
omgegaan met het zogenoemde nulalternatief (de referentiesituatie, paragraaf 3.51, 
het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA, paragraaf 3.6) en de afweging en 
keuze van maatregelen en projecten in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 
(voorkeursalternatief, paragraaf 3.7). 

3.2 V e i l i g h e i d  tegen overstromen 

3.2.1 Mogelijke m u t r q e l e n  en projecten i n  Vlaanderen 
Voor Vlaanderen is onderkend dat het huidige en toekomstige veiligheidsniveau 
onvoldoende is. Momenteel wordt reeds gewerkt aan een beleidswijziging waarbij 

maatregelen en projecten gericht op het verhogen van dit veiligheidsniveau worden 
vastgesteld: actualisatie van het Sigmapbn. Due paragraaf gaat hier nader op in. 

Het oorspronkelijke Sigmapkn 
Het doei van het Sigmaplan is het realiseren van een voldoende beveiliging van het 
Zeescheldebekken tegen stormvloeden vanuit de Noordzee en hoge rivierafvoeren. 
Het plan was het gevolg van de overstromingen van 3 januari 1976 en werd in 1977 
goedgekeurd. Om uiteindelijk extreme hoogwatergolven te kunnen keren met een 
kans van voorkomen van gemiddeld eens in de 10.000 jaar zijn de volgende maatre- 
gelen vastgelegd: 
1 een verhoging en verzwaring van de waterkeringen met een totale lengte van 

ongeveer 512 kilometer; 
2 het aanleggen van compartimenteringsdijken en gecontroleerde overstromings- 

gebieden; 
3 de bouw van een stormvloedkering bij Oosterweel. 

Inmiddels is 405 kilometer aan waterkeringen op Sigma-hoogte gebracht.van de 
dertien geplande gecontroleerde owrstromingsgebieden zijn er reeds twaalf gere- 
aliseerd (totale oppervlakte van 533 hectare) en is de dertiende (Kruibeke - Basel - 
Rupelmonde met een oppervlakte 600 hectare) in uitvoering. De compartimente- 
ringdijken en de stormvloedkering zijn &ter nog niet gerealiseerd. De huidige 
overxhrijdingskans van het Zeescheldebekken is ongeveer eens in de 70 jaar. 

Actualimtie van het Sigmapkn 
In juli 2002 heeít deVbamre regering besloten tot een actualisatie van het 
Sigmaplan. Belangrijke overwegingen daarbij waren dat het reeds bereikte veilig- 
heidsniveau niet voldoende is, zoals gebleken is uit wateroverlast in het afgelopen 
decennium en de verwachting dat de hoogwaters in de toekomst verder zullen stij- 

gen als gevolg van onder meer klimaatswijzigingen en zeespiegelstijgingen (zie ook 
de probleemstelling in hoofdstuk 2). In de Langetermijnvisie Schelde-estuarium is 



aangegeven dat maximale veiligheid tegen overstromingen een belangrijke 
b«taansworwurde voor zowel Waanderen als Nederland b en dat de uitvoering 
van een geactualiseerd Sigmaplan hieraan in beianqrljke mate kan bijdragen. 
Ter ondersteuning van de besluitvorming over de malisatie van het Sigmaplan 
wordt, onder verantwoordelijkheid van de Administratie Waterwegen en Zmne2en - 
afdeling Zeeschelde, een separate strategische milkucffccmpportage (m.e.r.-pm 
dun: opstellen plan-MER) en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
uitgevoerd. 

Vlet ~ i i i o ' s  
Voor de actualisatie van het Sigmaplan worden op hoofdlijnen vier scenario's onder- 
& 
1 Volledige uitvoering van het oonpronkeiijke Sigmaplan 197ï inclusief de bouw 

van een stormvloedkering ter hoogte van Oosterweel. 
2 Uitvoering van het oorspronkelijke Sigmaplan 1977 exclusief de bouw van een 

sîormvloedkering. Alleen de desiljds beoogde verhoging en venwaring van de 
watwkerlngen wordt afgerond (nog ruim 100 bn). 

3 Uitvoering van het mpronkehjke Sigmaplan 1977 exclusief de bouw van een 
stormvloedkering. Het veiiigheidsnkau wordt substantieel verhoogd door extra 
verhoging en mstcviging van de waterkeringen. 

4 Uitvoering van het oorspronkeiijke Sigmaplan 197ï exclusief de bouw van een 
stormvloedkering. Het veiligheidsniveau wordt substantieel verhoogd door extra 
ruimte aan de rivier terug te geven. Dczc rulmie kan bestaan uit extra gccontm- 
kerdc wcmmmlngsgcbkdcn, ompolderingen of Mnhml het realismn van 
een verbinding tussen de Ooster- en Westendieide op Nederiands grondgebied, 
de zogmmde Ovmdiddc (naâer uitgewekt in paragraaf 3.2.2 Mog@#ke 
mmph cnpfojccrrn in Mwiund). Met name dit vierde scenario bkdt 
potenties voor natuumntwlkkellng. 

Dc mogelijke Mangelen en projecten voor actuaibtk van het Sigmaplan zijn in 
bijiage S hddrr omsducvcn en toegelkht. 

De vier scenario's voor de actualisatie van het Sigmaplan (maatregelen en projecten 
gericht op de veiligheid tegen oventromen in Vlaanderen) worden in een separate 
Vlaamse m.c.r.-procedure uitgcmrki tot concrete alternatieven, op effecten beoor- 
deeld en ge&alueerd.Ook deze zijn in bijlage S opgenomen.Vervolgens zal middels 
een separate maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) het alternatief met de 
gunstigste kosten-batenverhouding worden bepaald De uiteindelijke politieke 
besluitvorming vindt conform het Memorandum van Vlissingen plaats in het kader 
van de Ontwikkelingsxheis 2010. 

De Kennisgeving van de plan-MER voor het geactualiseerde Sigmaplan heeft ment 
in Vlaanderen ter inzage gelegen. Er loopt een abnderiljke inspraakprocedure voor. 
De voor u liggende Kennisgeving biedt daarom geen mogeiijkheid om in te spreken 
of te nagem, op de Kennisgeving van de plan-MER voor het geactualiseerde 
Sigmaplan. 

Omdat zowel het Strategisch MER Ontwikkelingsxhets 2010 als het plan-MER voor 
het g e a c t w l i i  Simaplan belangrijke bouwstenen vormen voor de besiuitvot- 
ming in het kader van de Ontwikkelingrxhcts 2010,ul intensieve informaticuit- 
wisseling en afstemming plaatsvinden. Indien beschikbaar zal in het Strategisch 
MER Ontwikkelingsschets 2010 belangrijke nkvante informle uit het plan-MER 
voor het g e a c h i a l i i  Sigmaplan worden samengevat en vice m. 

3.2.2 Yogdijke iautngeien en projecten in Nedeilrad 
Voor de Wesierscheide wordt momenteel voldaan aan de Nederlandse wettelijke eis 
van een maximale overxhrijdingskans voor zeeweringen van eens per 4000jaar.Op 
lange termijn (meer dan dertig jaar) zullen de verwachte acspicgelrijzing en kli- 
maatverandering tot een afname van het veiligheidmiveau leiden. Omdat maatre- 
gelen voor het neutraliseren van de effecten van zeespiegelstijging en klimaatver- 
andcring een lange voorbereidingstijd vergm, wordt voor deze problematiek een 
uitzondering gemaakt op het uitgangspunt dat a i h  pmbkmen op korte m m& 
dellange termijn aan de orde komen binnen de Ontwikkelingsxheis 2010. De ver- 
kenning naar een mogeiijke ingreep in het d i j k  deel van de Wesierscheide, met 
het.~ophetvooikom«ivanm-ndcntcrpbatscenindc 
Beneden-Zeeschelde (een van de ahnatieven in het geacîualiseerde Sigmaplan, 
zie de vorige pangnaf),zulkn daamm ondeniccl uitmaken van de Ontwlkkelings- 
xheis 2010. Dit is het pmject Owxhek. Den paragraaf gaat h i i  nader op in. 

W i t  is de ûverschelde? 
De Ovenchelde is een nog aan te leggen verbinding tussen de Westerschelde en 
Oosterscheide. Het doei van deze verbinding is primair een significante verlaging 
van de hoogwaten in het oostelijk deel van de Westerschelde en de aansluitende 
Zeeschelde tijdens stormvloedomstandigheden. De middels een stormvloedkering 
van de Noordzee afgeschermde Oostenchelde gaat dan dienst doen als opvangbek- 
ken. Met de Ovenchelde kunnen op de middellange en lange termijn andere maat- 
regelen als gevolg van de steeds hoger wordende hoogwaten (deels) worden voor- 
komen, zoals verdere verhoging van waterkeringen, de aanleg van extra gecontro- 
leerde overmomingqebieden en de aanleg van een stormvloedkering in de 
Beneden-Zeeschelde bij Oosterweel (zie ook paragraaf 3.2.1 MogcI#kc mapiregeh 
en pmjectcn in Vlaanderen). 



Een belangrijk aandachtspunt is dat de dijken van de Oosterschelde vanwege de 
aanleg van de stonnvidkering nlet op dehasterkte behoefden te worden gebracht. 
Daarnaast k de bediening van de Oosterxhddekering bij wet vastgeiegti en is de 
Oostmchelde ook een potentieel opvangbekken voor hoogwater vanuit de grote 
rivieren [I]. Uit bmkeningm blijkt dat de Oosterschelde tijdens een extreme storm 

voldoende water kan bergen om in de Westerschelde een verbging van maximaal 
dm 0,s meter te bereiken [S].Voor het realiseren van een dergelijke verlaging zal 
de OvenMde een hoeveelheid water in de orde van gmotte van 10.000 m3 per 
seconde moeten afvoenn [61. 

Naast dit veiiigheidsdoel biedt de Ovenhelde mogelijkheden voor natuurontwikke- 
ling en wellicht de ontwikkeling van natuurvriendelijke economische activiteiten als 
viskweek en recreatie. 

Reeds mlrcndc mopclijkheden wor het cnZnn van een ûwndwlde 
Bmaandt nrbindingcn 
Er zijn momenteel drie kanalen in het gebied tussen de Wester- en Oosterxhelde: 
het Kanaal door Zuid-Bcwland, het Bathse spuikanaal en het Schelde-Rijnkanaai. 
Deze kanalen hebben echter, ook bij gezamenlijke inzet (in het theoretische geval 
dat zij via siuizen een tijddijke verbinding met de Oosterxhelde zouden kunnen 
m e n ) ,  niet g m o q  capaciteit en zijn niet berekend op de optredende mmsne l -  
heden. Inzet van deze verbindingen als Overschelde wordt derhalve als niet reëel 
beschouwd. 

Nhw verbinding 
Voor een nieuwe verbinding zijn theoretisch bezien meerdere opties denkbaar: 

een open geulverbinding; 
spuien via een buisverbinding; 
ongecontmieerd spuien via een nieuw kanaal; 
gecontdeerd spuien via een nieuw kanaal. 

Uit m eerste verkenning [61[71 k gebieken dat een open geulverbinding zonder 
kanalkatie, spuien via een buimrbinding en ongecontdeerd spuien via m nieuw 
kanaal geen realistkche opties zijn. Deze opties worden derhalve niet nader onder- 
zocht. Hiennee blijft het gecontroleerd spuien via een nieuw kanaal met kering als 
enige mogeiijk n2le optie wer. 

lomia van de Ormdielde 
Om te zorgen voor m maximak effectiviteit moet de Overschelde k i e n  vanuit de 
Nootûzee zo kort mogelijk v66r het gebied met de hoogste hoogwaten liggen (oos- 
teiijk deel W«tcrxhclde m Beneden-Zeescheide). De hals van Zuid-Beveland, de 

relatief smalle landstrook tussen het Kanaal door Zuid-Beveland aan de westzijde en 
het Schelde-Rijnkanaai aan de oostzijde is dan een voor de hand liggend zoekgebied 
voor een dergelijke verbinding.Uitgaande van dit zoekgebied zijn voor de plaatsing 
van de verbinding twee mogelijke concrete locatia in beeld, namelijk ter hoogte 
van Kminingen aan de westzijde en ter hoogte van Bath aan de oostzijde.Voor een 
weergave van beide locatia wordt verwezen naar bijlage 3 bcbicdsspcdffcke tcmrcn 
op koort Het bij Bath aanwezige spuikanaal voor het lozen van zoet water op de 
Westerscheide kan eventueel worden geïntegreerd in de Overxhelde. 

De Ovencheide heeft bij Kruiningen een lengte van 3,8 kiiometer en bij Bath een 
lengte van 4,2 kilometer. De verbinding mondt bij beide locatks uit in de 
Oosterxhelde, in het 'Verdronken land van Zuid-Beveland!Voor een efficiënte afvoer 
van water richting Oosterschelde moet de verbinding in dit gebied,dat nu bestaat 
uit silkken,wenbanken en xhoqebieden,worden doorgetrokken naar het 
Marollegat. Aangezien dit gebied een natuurfunctie heeft en onder de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijn vait,vereist dit natuurcompensatie. 

Inriditing en gcbniik van de ûversdielde 
In bijlage 13 wordt op basis van reeds uitgevoerde indicatieve studies kort ingegaan 
op een aantal aspecten van de concrete inrichting en het gebruik van de Owrxhelde. 
Hieruit blijkt dat er momenteel nog vele uitvoeringsmogdijkheden zijn. 

3.2.3 Orcndielde: te onderzoeken altemleven en varianten 

Gebniik 
Het gebruik van de Overxhelde is primair gericht op de veiligheid tegen werstro- 
men. Bij extreme storm wordt daartoe water doorgelaten van de Westerschelde naar 
de Oosterschelde. De effecten van dit gebruik zijn bepalend voor het in de 
Ontwikkelingsschets 2010 te nemen besluit ten aanzien van het nut en de noodzaak 
van de Overxhdde en zuilen dethalve in het Strategisch MER worden onderzocht. 
Ander gebruik (in nomale omstandigheden) wordt niet in het Strategissh MER 
ondenocht. Dit is onderwerp van wentude latere studie als het nut en de noodzaak 
van de Overxhdde voor de veiligheid tegen overstromen is aangetoond en vastge- 
steld. 

Louties 
Voor de Owrxhdde zijn twee concrete locaties in beeld, namelijk ter hoogte van 
Kruiningen aan de westzijde en ter hoogte van Bath aan de oostzijde van de hals 
van Zuid-Beveland. 



Inridrti y 
Zoals beschmcn in bijlage 13 zijn voor de inrichting van de Overschelde nog vele 
uitvoerlngsvarlaties mogelijk met betrekking tot onder meer de dimensies, locatie 
en uitvociing van de dooilaatconstructie,de dimensies en uitvoering van het kanaal 
(bodemmateriaal, dijken, kruisende infrastructuur) en de benodigde natuurcompen- 
satie en eventuele natuurontwikkeling.Zoals gezegd zal in het kader van de 
Ontwikkelingsxhets 2010 een besluit worden genomen over het nut en de nood- 
zaak van de Owrxhelde en nog niet over de daadwerkelijke inrichting. In het kader 
van het Strategisch MER zullen derhalve geen inrichtingdiernatieven en -varianten 
worden ontwikkeld, maar zal &n realistische basisinrichting (dus onder andere met 
natuurcompensatie) worden beschreven waarmee in ieder geval wordt voldaan aan 
de hoofdfunctie van de Overschelde: het weg laten stromen van voldoende water 
van de Westerschelde naar de Oosterschelde bij extreme storm. 

Aitematirrrn 
Bovenstaande leidt tot twee concreet te onderzoeken alternatieven: een Overschelde 
bij Kruiningen en een Overschelde bij Bath. 

3.3 Toegankelijkheid 

3.3.1 Mogelijke muiregelen en pmjecîen 
In paragraaf 2.3 is de problematiek van de toegankelijkheid van de Antwerpse 
haven beschreven. De haven heeft een centrale rol in het economisch functioneren 
van de regio en van het met de haven verbonden achterland.De haven is een crucia- 
le schakel tussen achterland en de aan- en afvoer van goederen over zee. Een 
belangrijk deel van het zeevervoer vindt per container plaats en men verwacht een 
schaalvergroting van met name containerschepen. Om het gewenste economische 
verkeer van en naar de regio en het achterland te garanderen wordt een verdere 
verruiming van de vaameg naar Antwerpen overwogen. De eventuele verruiming 
zal dan tussen het Nederlandse Vlissingen en het Vlaamse Deurganckdok plaats 
moeten vinden. Een andere mogelijkheid is de afwikkeling van een deel van de goe- 
derenstroom via voorhavens.Vlissingen en Zeebrugge kunnen bijvoorbeeld voor de 
grootste containerschepen gaan fundioneren als zeewaartse terminal voor de haven 
van Antwerpen. De vervoersstromen zullen in beeld worden gebracht in de MKBA (in 
het onderdeel Toegankelijkheid). Op basis hiervan zal blijken of de ontwikkeling van 
voorhavens een realistisch alternatief kan vormen voor verruiming van de vaarweg 
naar Antwerpen. 

Navolgend wordt de eventuele verruiming van de vaarweg tussen het Nederlandse 
Vlissingen en het Vlaamse Deurganckdok nader uitgewerkt. Bij deze verruiming zul- 
len drie sterk samenhangende deelactiviteiten aan de orde zijn: 

verdieping van de vaargeul; 
verbreding van de vaargeul; 
berging van de aanleg- en onderhoudsspecie. 

Verdieping van de vaargeul 
Uitgangssituatie 
Na de laatste verdieping die het afgelopen decennium is uitgevoerd (het zogenoem- 
de 48143138-voet verdiepingsprogramma conform het verdrag van 17 januari 1995). 
is de diepte van de vaargeul in de huidige situatie minimaal 13,3 meter tot aan de 
drempel van Zandvliet in Vlaanderen uitgaande van GLLWS (gemiddeld laag laag- 
water spring, het referentieniveau van zeekaarten). In de Schelde is de waterstand 
bij circa 6% van de laagwaters gedurende een kort tijdsbestek beperkt lager dan de 
GLLWS. Bij een minimale diepte van GLLWS 13,3 meter en uitgaande van een zoge- 
noemde kielspeling van 12,5% is een getijonafhankelijke vaart van schepen met een 
diepgang van 11,85 meter mogelijk. Figuur 3-1 licht toe hoe de minimale diepte van 
de vaargeul en de kielspeling worden bepaald. In Vlaanderen zullen in het kader van 
de realisatie van het Deurganckdok per Decreet de drempels van Zandvliet en 
Frederik eveneens verdiept worden tot respectievelijk 13.3 en 13.0 meter en zal tot 
500 meter stroomopwaarts van het Deurganckdok de vaargeul verdiept worden tot 
13,O meter. 

schip 
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minimale ruimte schip - bod«n 

Verdiepingsopties 
De mate waarin de vaargeul verder zou kunnen worden verdiept is afhankelijk van 
de gewenste diepgang van de schepen. Conform het Memorandum van 
Vlissingen I81 is de maximale verdieping die in het kader van de 
Ontwikkelingsxhets 2010 wordt ondenocht een verdieping zodanig, dat een getij- 
onafhankelijke vaart van schepen met een diepgang van 13,l meter mogelijk wordt, 



uitgaande van een kielspeling van 12,5%. Di betekent een minimale gewaarborgde 
w w i c p t e  van GUWS 14,7 meter. Deze verdieping kan in meerdere stappen van 1 
of 2 voet of in één keer worden uitgevoerd. 
De Schelde is een estuarium. De vaargeul wordt gekenmerkt door meanders waar- 
van de diepte wisselt. Het gevolg is dat, om de hierboven weergegeven minimale 
watcrdkptes te kunnen garanderen, niet over de hele lengte aanlegbaggerwerk- 
zaamheden nodig zljn, maar dat de baggerwerkzaamheden zich concentreren op de 
ondiepe drempels en op enkele plaatranden langs de vaargeul. In bijlage 3 zijn de 
vaargeul en de locatles van de drempels weergegeven. 
De Schelde is een dynamisch estuarium dat altijd in beweging is door erosie en sedi- 
mentatie als gevolg van getij,goiven en stroming. Dat betekent dat als de vaargeul 
op de gewenste diepte Is gebracht evenals in de huidige situatie onderhoudsbag- 
gewerkzaamheden nodig zijn om de minimale diepte over de hele lengte te kun- 
nen blijven garanderen. In de praktijk zullen steeds grotere dieptes worden gereali- 
seerd dan strikt noodzakelijk.Op het moment dat de minimaal te waarborgen diep 
te op een drempel in gevaar komt,zal worden gebaggerd tot weer voldoende over- 
diepte aanwezig is. De maximaal toegestane overdiepte conform het verruimings- 
verdrag van 17 januari 1995 is 70 centimeter, waarbij de gemiddelde overdiepte van 
alle drempels samen nooit meer dan 30 centimeter mag bedragen. 

Begekidende maomgcl: wrsterking van de oevers 
In combinatie met het realiseren van de verdieping is in een aantal zones mogelijk 
een versterking van de geulwand enlof oever nodig omdat anders de stabiliteit van 
de dijk in gevaar kan komen.Omdat dergelijke harde verdedigingswerken vanuit 
scheepvaart en natuurlijkheid als ongewenst worden beschouwd, is het uitgangs- 
punt dat ze alleen worden aangebracht op plaatsen waar de stabiliteit van de 
waterkering direct in gevaar kan komen.Omdat op al deze Iwties in het verleden 
reeds geulwandverdedigingen zijn aangebracht, gaat het alleen om de versterking 
van bestaande geulwandverdedigingen en niet om het aanbrengen van nieuwe ver- 
dedigingen 191. Een eerste inschatting is dat maximaal 18 kilometer oeverstrook 
moet worden versterkt. De daadwerkelijke omvang van de maatregelen is sterk 
afhankelijk van de nog nader te onderzoeken morfologische en hydraulische effec- 
ten van de verruiming op het estuarium. 

Begdcidende maamgd: verwijdering xheepswrakken 
Ais begeleidende maatregel bij de verdieping van de vaargeul moeten mogelijk 
enkele xheepswrakken verwijderd worden. Uitgangspunt is dat alle wrakken in de 
vaargeul zelf en in een veiligheidszone van 60 meter aan weerszijden van de vaar- 
geul geruimd moeten worden. Dit Is echter ook al het geval tijdens het lopende 
Verdiepingspmgramma (48143138-voet). 50 L 60 van de 240 gekende wrakken in de 
Westerschelde worden reeds in het kader van dit programma verwijderd. 

Aangenomen kan worden dat de meeste wrakken dus r d s  voorafgaand aan de 
verdere wrdieping zijn geruimd, maar niet alle wrakken zijn bekend bij de water- 
wegbeheerder en door de wrdiiping kunnen nog histwixhe wrakken'aan de 
oppervlakte komen!Op basis van de bestaande wrakkenregisters zal worden onder- 
zocht of als gevolg van verdere veniiiping nog meer wrakken moeten worden 
geruimd. 

Vwbreding van dr vaargeul 
Uitganpwtvotic 
De breedte van de vaargeul bedraagt in de huidige situatie 500 meter stroomaf- 
waarts van Hanmcert en 370 meter tussen Hansweert en de Europaterminal. 
Stroomopwaarts van de Eumpaterminal is de breedte beperkî tot 250 meter.verder 
zijn er in de Westenchelde enkele vernauwingen: ter plaatse van de drempel van 
Borssele (330 meter),de bocht van Walworden (300 meter) en het Nauw van Bath 
(3W meter). 

VeMingmpties 
Gekoppeld aan een ewntude verdere verdieping van de vaargeul zal ook de vaar- 
geul vanaf de Europaterminal tot 500 meter stroomopwaarts van het Deurganckdok 
worden verbreed tot 370 meter.De vernauwingen in de Westenchelde blijven echter 
ongewijzigd. Uit de nautische studie van de Langetermijnvisie (LW) [l] is gebleken 
dat in deze vernauwingen geen kruisingen van zeer grote schepen kunnen plaats- 
vinden en dat aan zulke schepen vaarplannen vanaf de wal opgelegd zullen moeten 
worden om kruisingen aldaar te vermijden. Eveneens in het verlengde van de LW 
wordt er wel van uitgegaan dat kruisingen van zeer grote schepen mogelijk zijn in 
de panden met een breedte van 370 meter en meer, mits gebruik wordt gemaakt 
van de meest moderne elektronische navigatie-apparatuur. 

Een en ander wordt, door een capaciteitronderzoek over de volledige lengte van de 
vaargeul, in een thans lopende nautische studie nader uitgewerkt. Als hieruit zou 
blijken dat met gebruikmaking van de modernste elektronische navigatie-appara- 
tuur een vaargeulbreedte van 370 meter toch te klein is om kruisingen van zeer 
grote schepen veilig te laten verlopen en de wachttijden daardoor te hoog zouden 
oplopen, kan gedacht worden aan een verbreding van de panden met een breedte 
van 370 meter tot 410 meter. Hierdoor zullen de aanlegbaggerwlumes aanzienlijk 
toenemen. 

Berging van de aanleg- en de onderhoudsspuie 
ûaggermlumes aanlegspccie 
In Tabel 3-1 is een indicatie gegeven van de baggervolumes als gevolg van de 
mogelijk te realiseren verdieping en verbreding.Voor de verdieping zijn vier opties 
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kxhouml in stappen van UI centimeter (grofmg dus per voet). üe wiumina die 
wijkomenakgcvdgvandeaumnomeverdkpingtenkhoevcvanhet 
Dcurglndrddr (drempels van hndviiet en M k )  zijn in de hier gepresenieerde 
d/fm niet mccg«ionmi. k vohunina die </komen bij een veibndlng van de vaar- 
gcul#jD«sgwiaddtvrnWtot370nntcrd)nmlmc«lcnonmi.Erhocftniaop 
~~~Qcbulgcidteword«i.Erb~ackakfenlndusideenov«dkptcvan 
70 centimeter, trkl3.1 geeft voor de vier boveng«io«ndc vemiminpropîies de 
b m h d e  m.Tm wordt het meest waarschijnlijke cfiectMte baggeten voiu- 
me aaqegmn.0~ brsk van cmring«i met de vmegere mdkpingymgramma's 
(meî rtame hetW43138 voet propramma) is namdijk gebleken dat in de praktijk 
dm 8096 van de vdumcs, geraamd ukqaande van een maximaie omdkpte, daad- 
~~k~mrd« i .MtLomtomdi tM jdeu i tvocr ingvanmvcrdkp ing  
drempel voor dmnpei wordt gebaggd tot tegen de omdiepte aan zonder deze te 
ov«xhrijden.Hiemn uitgaande is het effectief te baggeren volume voor het reali- 
serenvanccngeti~jkenutvanschepmmeteendkpgangvan 
13,l meter drca 14 miijoen m? 
Bij de iaatste verruiming (het 48/43/38 voet pmgramma) is zo'n 8 miljoen W aan- 
kgbaggeqeh van de drempels gehaald. 

(Uclspcling12,5%) ovcidkptc d m  L m  
12,2 meter 4 7 circa 6 
12,5 meter 5,4 9,s circa 8 
12,8 meter 7,8 13.3 circa 11 
13,l meter 10,4 16,9 drca 14 

Beqkngsoptlcs aankg- m ondc- 
Zoals hknooc beschm komt bij de verùkping en de eventuele verbreding van de 
vaargeul eenmalig (of in enkek stappen) een voiume baggerspcdc vrij. D I a W  
komt bagpcrspcdc vrij bij het w i e k  onderhouden van de dkpte en de breedte 
van de vaargeul. 
Voor de berging van de w waden groheg drie opties ondcnchcidcn: 

Buiten h e t k h w r i u m :  
in m, op het knd, hergebruik (aaniegbaggmpccie). 
üe Wnsleke stortplaatsen In het estuarium 
(aankg- en -1. 
Nkuwe stortphtsen In het estuarium (aankg- en ondehowMaggerrpccie). 
Een mogeiijkheM is stort op de zeewaarts geiegen uiteinden van gWeerde 
pkmnmetm«kabddomdmpkanteh«stdlenentebchouden. 

in de praktijk zal sprake zijn van een mbinatie van dm opties. Dc opties voor ber- 
ging van aankgbaggcnpcde en van onddwkbaqg«spccie kunnen niet los van 
eikaar gezien worden. 

üe optk om aankgb.lgmpcdc uit het SchcMFnhilrium te vemijdmn komt 
voort uit de bevindingen ten tijde van het opsteikn van de langetermijnvisie 
Scheide*miarium. In de morfokgixhe klstudie van de LTV en in het rapport 
~ ~ d e c f f c c l m w n d e k o w u i i y c v p c r d c ~ i n g , h e t M o v E - R p p o r t  
[lol, wordt gesteld dat u aanwijzhgen zijn dat de hoeveelheid geboqen specie op 
bepaalde plaatsen binnen h a  estuarium een krMsche grens genadd is waarboven 
het bestaande meeqeuknsysmm In het gedrang zou kunnen komen. 
Praktijkervaring dat de bestaande s t a q h m  van bagpmpcdc in de 
Westmdnldc indedaad hm maximak capadreit benaderen.hor het storten van 
grotere hoeveelheden baggmpecie in het estuarium zeifzulien dan ook alternatie- 
vedort locakso~moetenworden. 

SPnmrmlIinpmMitcirmkg-monkrliwdxspcdc 
In de Wwtcrxhelde is vrijwel uitsluitend zandige specie aanmzig.Dca specie is 
niet montninigd (vergelijkbaar met het zand van de nabijgckgcn stranden) a 
kan in piincipe vrij in het estuarium vmprcid worden. In de &ncd«EZccxheide 
bevat de specie meer slib dan in de Westmdnldc. De vem«kings- m beqingsmo- 
geiijkheden van de spedt in reiatie tot de kwaliteit wordt nog nader onderzocht ten 
behocw van onder meer het Strategisch MER 

3.33 Te oadwmh c i l tamthn 
Om het gcmnrtc zeegaande vervoer (met name het containertransport) van en 
naar de ngio en het MM«land te garankfen b magclijk een &re verruiming 
van de vaarweg naar Antmrpcn gewenst Zoab beschreven in de voorgaande para- 
graaf is de maximale verdieping die in het kader van de Onwikkellngsxhcts 2010 
wordt bwhouml een mdieping zodanig dat een getijamîhankeiljke vaart van 
xhcpcn met m dkpgang van 13,l meter magclijk b, uitgaande van een kieispe- 
h g  van 12,596.b verdieping kan in meerden stappen van 1 of 2 voet of in één 
keer plaatsvinden. 
Een a n h  optie is de afwikkeling van een deel van de gocdmnrtioom via voorha- 
vem.Vlbsingen en ieebrugge kunnen bijvoorbcdd voor de grooîste containersche- 
pen gaan f u w  ais zeewaarBe terminal voor de haven van Antwerpen. 

In het verlengde hiervan worden, naast de referentiesituatie, in het Strategisch MER 
maximaal vier toegankelijkheidsalternatieven onderzocht: 

Getijonatlankelijke vaart van schepen met een diepgang van 12,5 meter, uit- 
gaande van een kielspeling van 12,5% (een verdieping van circa 0,7 meter). 
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Dit betekent een minimale gewaarborgde waterdiepte van GLLWS 14,l meter. 
Getijonafhankelijke vaart van schepen met een diepgang van 13,l meter, uit- 

gaande van een Uclspeling van 12,5% (een verdieping van circa 1,4 meter). Dit 
betekent een minimale gewaarborgde waterdiepte van GLLWS 14,7 meter. 
Voorhavenontwikkeling (eventueel gecombineerd met verruiming). 

De (morfologixhe) eífecten van de verruiming van de vaaqeul zijn sterk gereia- 
tmd aan de wijze van berging van de baggerspecie. üerging van de aankgspecie 
kan hlerbij niet bs p i e n  worden van berging van de onderhoudsspecie. Derhalve 
worden a l h  combinotks onderzocht van verruiming, berging van aanlegspecie en 
berging van onderhoudsspecie. In het Strategisch MER worden stapsgewijs meerde- 
re geoptimaliseerde bergingsstrategieën (varianten) voor onderhoudsspecie ontwik- 
keld.Voor aanlegbaggmpeac wordt in elk geval onderzocht 

storten buiten het estuarium; 
storten in het estuarium; 
stort op de zeewaarts gelegen uiteinden van @mdeerde platen, mede met het 

doel om deze platen te herstellen en te behouden. 

Voor een nadere toelichting op de W i j z e  en de methode wordt verwezen naar 
hoofdstuk 5 van deze Kennisgeving. 

In combinatie met de verdieping zullen indien nodig de oevers worden versterkt, 
zullen eventuele scheepwrakken worden verwijderd en zal de vaargeul vanaf de 
Europaminal tot 500 meter stnmopwaarts van het Deurganckdok worden ver- 
b m d  van 250 tot 370 meter.vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat geen verbre- 
ding van de vaargeul in de Westerschelde van 370 tot 410 meter nodig is. Een nauti- 
sche studie zal hierover definitief uitsiuitscl moeten geven. De effecten van een ver- 
breding van de vaargeul in dewcsterxhelde zullen dan ook niet worden onderzocht. 

De vervoersstmmen zullen in beeld worden gebracht in de MKBA (het gedeelte over 
toegankelijkheid).Op basis hiervan zullen in het Strategisch MER globaal de milieu- 
gevolgen van de veranderde transpomoutes in beeld worden gebracht (dit betreft 
voornamelijk de emissie van luchtverontreinigende stoífen en geluidshinder,zie 
hoofdstukken 4 en 5). 

3.4 Natuurlijkheid 

3.4.1 Mogelijke miatregelen 

NmiuioatwiLlrrlingsphn 
In de Ontwikkelingsschets 2010 Welde-estuarium zullen ook maatregelen en pro- 
jecten worden opgenomen di een conuete eerste bijdrage kunnen leveren aan het 
h i k m  van het W voor natuurlijkheid uit de LW 2030. 
Het Natuurontwikkelingsplan (NOP) zal daa~oor de natuurbouwstenen aanleveren 
die in de Ontwikkeiingsschets 2010 worden afgewogen tegen en geïntegreerd met 
de andere functies en belangen in het Weide-estuarium. 
Ter wohereiding van dat NOP is in opdracht van PmSes als eerstc stap een voorstu- 
die uitgevod onder de titel HcZ m u r t a k n t  WImn 121. Deze voormidie ver- 
schaft de nodige kennis van de voor het thema natuurlijkheid relevante studies die 
beschikbaar zijn.Tevens reikt het een checklist aan van de relevante gegevens die 
voor de opstelling van het NOP nodig zijn. 
Op basis daa~an en in overkg met een begeleidingsgroep bestaande uit vertegen- 
woordigers van belangengroeperingen en overheden in Vlaanderen en in Belgie is 
een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak h& begin 2003 geleid tot een 
opdracht aan het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), de Universitaire Instelling 
Antwerpen (UIA) en het Instituut voor Natuurbehoud (IN) om te verkennen welke 
concrete maatregelen genomen kunnen en moeten worden. 
In juni 203 K het ondemeksrapport ~wornatuuronhvikkdingsmwtngekn 
ten MOM van de Q h n h n k k c l i n ~  2010 van hctkhcMmtua~um 
uitgebracht 131. In bijlage 6 worden de stappen die zijn doorlopen in het onder- 
zoekuapport kort verwoord, indusieieen weergave van de multaten per stap. 

Uitprngspuntrn 
Het uitgangspunt dat de ondenoekea hebben gehanteerd is dat optimalisatie van 
natuurlijke íysische, chemische en ecologische processen zal leiden tot herstel van 
habitars en populaties. Op die mank wordt ook geen willekeurige voorkeur gege- 
ven aan arealen met specifieke habitattypen of dkhtheden van bepaalde soorten. 
De belangrijkste factor voor de optimalkatie van zowat alle processen is'ruimte! 
Voldoende ruimtelijke uitbreiding van het estuarium zou via procesherstel haast alle 
belangrijke habitattypen kunnen opleveren. Maar dit is onmogelijk omwille van 
maatschappelijke randvoorwaarden. Daarom zijn ook doeien en maatgeien gcfor- 
mukerd voor specifieke habitats. 

Dor lm 
Voor de fysische processen is het belangrijk om de plaatselijk te grote stroomsnelhe- 
den te verminderen en om piekdebieten in de bovenafvoer te bufferen.Wat de chc 



mlxhe processen betreít, moet vooral de zuurstofhulshouding veibeteren en is een 
natuurlijke verhouding van stikstof,fosfor en sllldum belangrijk om ongewenste 
algenbioei te mi jden. In het water zwevende en op de bodem levende plantaar- 
dige en dkilijke organismen (íyto- en zo ti plankton,^- en mlbenthos) zljn essen- 
tieel voor een functioneel voedselweb omdat de hogen schakels In de voedselketen 
er van afhangen.Om goede kefomstandigheden voor deze oqanismen te &ren 
moet Iets gedaan worden aan de llchtbtperklng, moeten er plaatsen met lagere 
stmomsndheden komen en moet de vocdselseiectie voor zotiplankton en -benthos 
verbeteren. 
Wat de habitattypen betreít, Is speciale aandacht nodig voor jong schor, laagdyna- 
mische Intergetijden- en ondiep watergebieden. 

Welke m u t n g e l e n l  
Procesgerichte herstelmaatregeien zljn de ruimtelijke uitbniding van het estuarium 
door dljken landwaarts te verplaatrcn en buitendijkse opgehoogde gebieden af te 
graven, het Inrichten van gecontroleerde overstromlngsgebieden onder gereduceerd 
geüj m h* inrichten van binnendijkse gebieden als wetlands. Habitatgerichte 
maatrqelen zijn de aanleg van kribben (soort 'golíbnker'om luwten te creliren), 
het afgraven van oud schor, het verdlepen of verondiepen van geulen en het plaat- 
sen van suatiesluizen die ook watnbmeglng van de nvin naar de vallei toelaten. 

Waar? 
Duc maatregelen kunmen op verschillende plaatsen en in verschillende combinaties 
worden uitgevoerd. Daartoe werd het estuarium onderverdeeld in ecologixh rele- 
vante deelzona.voor elke deeizone werd bepaald welk knelpunt er het meest 
beperkend is en welke maatregel daar het beste aan kan verhelpen. Hieruit komen 
de prioritaire doelstellingen en maatregelen per deelzone naar voren. 

Twee pakketten van n~uiontwikùelingrnuatregeIen 
Door de onderzoekers zljn twee optimale combinaties van maatregelen samenge- 
steld, habitatgericht en procesgericht. Habitatgerichte maatregelen (aanleg van 
kribben, xhorwrjonging, verdiepen of verondiepen van geulen, plaatsen suatieslui- 
zen e.d.) komen in belde pakketten voor. 
Voor procesgerichte maatregelen (ruimte geven aan de rivier en inrichting wet- 
lands) verschillen belde pakketten In de keuze van het type maatregelen en in de 
locatiekeuze. Pakket A bevat een klein aantal grootschalige maatregelen voor 
natuurontwlkkeling,die meer ruimte geven aan het estuarium (o.a.door ultpolde- 
mi). Pakket B bevat een groot aantal kleinxhallger maatregelen, waaronder ook 
veel binnendijkse. 
Getracht Is om de muitaten van de voorgestelde maatregelen aan te laten sluiten 
bij de doelstellingen van de Vogel- en Habiatrichtlijn en van de Kademchtlijn Water. 

De door de onderzoekers voorgestelde maatregelen bieden aanknopingspunten voor 
koppeling met de veiligheid (Zeexheide), de waterkwaliteit, de visserijhinderkamer 
(Westerschelde) en allerlei vormen van recreatie. 

Alhoewel de maatregelen en projecten binnen de pakketten onderling samenhan- 
gen en naar de verwachting van de onderzoekers alleen in hun totaliteit resuiteren 
in realisatie van het stnefbeeld natuurlijkheid voor 2030 uit de LTV, wil dit niet zeg- 
gen dat in het kader van de Ontwikkelingsxhets 2010 uitsluitend een keuze 
gemaakt kan worden tussen deze beide pakketten. Mede op basis van de bevindin- 
gen in het Strategisch MER,de MKBA,de passende beoordeling In het kader van de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en het onderzoek naar de bestuurlijke haalbaar- 
heid kan bijvoorbeeld ook worden gekozen voor een deel van een pakket of een 
combinatie van beide pakketten. 

3.4.2 h onderzoeken r o o i b r r l d r n r i n  m u h r g e l e n  
Het hiervoor besproken studierapport bevat veel maatregelen.om een besluit te 
kunnen nemen over het nut en de noodzaak van de maatregelen in h a  kader van de 
Ontwikkeiingsxhets 2010 is het niet nodig en ook niet haalbaar om al deze maatre- 
gelen in het Strategisch MER te onderzoeken. Er is gekozen voor een aanpak waarbij 
enkele maatregelen zijn geselecteerd die voor het effectenonderzoek als voorbeel- 
den kunnen dienen. De ligging van deze voorbeeldmaatregelen is weergegeven op 
de kaart in bijlage 3. Bij de selectie is er voor gezorgd dat: 

de verschillende soorten van maatregelen (habitatgericht en procesgericht) zijn 
vertegenwoordigd; 
met de gedecteerde voorbeelden van maatregelen een representatief beeld van 

het hele estuarium ontstaat; 
de geselecteerde voorbeelden van maatregelen naar verwachting een substan- 

tieel effect hebben op de natuur en het functioneren van het estuarium; 
de geselecteerde voorbeelden van maatregelen model kunnen staan voor andere 
soortgelijke, niet geselecteerde maatregelen uit het studierapport; 
de voorbeelden van maatregelen herkenbaar zijn en een rol kun- 
nen spelen in de communicatie. 

Habitatgerichte maatregelen, verspreid over het hele plangebied 
Als voorbeelden zijn geselecteerd: 

aanleggen kribben bij Heilegatpolder; 
plaatsen suatiesluizen (doorlaatmiddelen) bij Braakman, Hellegatpolder, Paal; 

schorverjonging door afgraven hoogste delen van Saeftinge en verdiepen hoofd- 
geulen; 

t, h,' 



in de Zeexhelde plaatselijk afgraven van bagger- en vuilstorten en omzetting 
van mabkken in natuurgebied (stort van Ballooi, Groot Schoor van Hamme). 

Rocesgeikkte r o o r b w l d i n u t i y r k n  in de Westendielde 
bIDbtKn4Ib uitpoldmn w n  de huidige Bmakmon (dm 20U) hectare) 
De Braakman is een grootschalig, relatief recent ingepolderd en relatief extensief 
bebouwd gebied. Elden zijn nog nauwelijks grote gebieden zonder veel bebouwing 
aanwezig. Bovendien is het gunstig gekgen in de zoute zone. Door gunstige hoogte- 
ligging en grote kreken is een grote variatie aan habitats mogelijk en kunnen estu- 
ariene processen goed tot hun recht h e n .  Uitpoldering van de kleinere Paulina- 
en lñomaespoider is ook nodig om een goede verbinding tussen de uitgepolderde 
Braakman en de Westerschelde te verkrijgen, tenzij de Mosselbank hiervaar kan 
worden gebrnikt. 

Mmdm kleine uilpaideringen (minder dan E O  hectare elk) gecombineed 
lñomaapoMer1Paulinapolder-noord. Dlt leidt tot jong schor aansluitend aan het 

bestaande schor (circa 250 hectare). 
Hellegatpdder. Di  leidt tot nieuw jong marien schor aansluitend aan het reeds 

aanwezige schor (circa 90 hectare). 
Uitpolderen Ser-Arendspolder. Dit leidt tot nieuw laagdynamisch zandig slik 
(circa 60 hectare). 
Gedeelte van de Molenpolder en omgeving. Dit leidt tot schaalvergroting van het 
reeds aanwezige sliiúxhorgebied, nieuw jong marienlbrak schor en nieuw slik. 
Door diversiteit in hoogteligging,samen met het handhaven van noord-zuid dij- 
ken is er een brede diversiteit in ontwikkelingen mogelijk. 
Zimmemanpolder ten behoeve van koppeling sliiúschor bij Waarde en bij Bath 

tot een groot gebied. Dit leidt tot schaalvergroting van het reeds aanwezige 
sliiúxhorgebied en de vorming van nieuw jong brak schor en nieuw slik (circa 
220 hectare). In samenhang daarmee kan overwogen worden om de 
Zimmermangeul op te hogen,zodat de stroomsnelheid sterk vermindert; dit leidt 
tot omvorming van hoogdynamisch ondiep gebied in laagdynamisch ondiep 
gebied. 

Promgedchte roorbeeid111utregelen i n  het grensgebied 
Midddgmte uilpaidering w n  Hcmvigepolder (in Nederland), Prosperpolder fin 
V h n d e m ~ )  en &e/ Doclpddcr ( c v m n s  in VloPndmn). In totaal <Kur W hectare. 
Dit gebied M n d t  &h sbpomaíwaartr van de stad Antwerpen. De uitpoldering van 
de drie aan elkaar grenzende polden leidt tot een nieuwe zijarm met alle estuariene 
pnmsren en pahwien dle erbij horen (schorlsliiúondiep water). Middels deze uit- 
polderingen kan een verbinding ontstaan tussen de Hedwigepolder via het 

Sieperdaschor en Saeftinge. Hierdoor ontstaat een groot, aaneengesloten gebied 
waar de natuur wij spel he&. 

Combinatie von uitpoldcnn, gecantroleerd gereduceerd geto en wctiand 
Hedwigepolder uitpolderen; 
hosperpolder door sluisbeheer onder gecontroleerd gereduceerd getij brengen3); 
inrichting van Dodpoider als wetland, eventueel m a  beperkte occasionele 

invloed van Scheldewater om zilte ecotopen te ontwikkelen. 

De volgende gebleden worden in het plan-MER wor het geactualiseerde Sigmaplan 
naar hun veiligheid geëvalueerd. In het Strategisch MER worden de win-win situ- 
aties met natuurlijkheid verder onderzocht. 

Vwrbeeldmaatngelen i n  de Dumevallei 
Uilpaideringen, in mbinatiemet oitemotM(wet1and) beheer en d~kherlocatie vol- 

gmspokk*A 
De Durme is de zijrivier die bij uitstek perspectieven biedt voor de inrichting van één 
grootschalig natuurontwikkelingsproject waarin ruimte voor het estuarium en de 
mariene processen nagestreefd wordt. Aan de geul worden geen randvoorwaar- 
den meer gesteld voor scheepvaart, er kan vrij spel gegeven worden aan processen 
van sedimentatie en erosie. khorrandwrdediiing en het vastleggen van de geul 
zijn niet langer nodig, in deze zijtak van de Schelde kan er dus werkelijk naar 
gestreefd worden de getijgmurde hydrodynamiek geleidelijk te laten overgaan in 
een dynamiek die gcmiurd wordt door bovenafvoer. 

Aiternoticffmtkrnd) bchccr, in mbinohe met enkele uitpolderingen volgens 
pakker B 
In dit alternatief wordt de aandacht gericht op het optimaliseren en verder venter- 
ken van reeds Maande natuurwaarden. Het gaat daarbij vooral om waardevolle 
waterrijke binnendijkse biotopen. 

Vwibccldmaatmgekn in de P I k e m e  Meersen 
(tussen Dcndennonde en bent) 
De Kalkense Meersen,gckgcn in de bovenloop van de Zeexheide nabij Gent, vormt 
een groot aaneengesloten gebied met mooie overgangen naar hoger gelegen droge 
gronden. Di  gebied zou als één groot wetland kunnen worden ontwikkeld. De oude 
arm kan als nevengeul aangetakt worden (pakket A) of als dode zijarm blijven fun- 
geren (pakkei B). 

21 I *milrgcving hoofdstuk 3 Polden van de Beneden-Sdidde: ûe inrkhtlngskeun voor den zone moel wmkken van de habitatvenisten die via de ina 
doclsteilingen voor dlt VogelikhtHjngcMcd zijn valtgCltC(d De opmlllng daarvan w& thms voorknid 



3.5 Nulalternatief en referentiesituatie 
Het nulaltematief vormt een vast onderdeel van m.e.r.-studies. In het nulalternatief 
worden de in dit hoofdstuk beschreven maatregelen en projecten niet uitgevoerd. In 
het Strategisch MER M het een dubbele functie: 

het wordt gebruikt als nfcnntiekader voor het beschrijven en beoordelen van de 
ákacn van de andere alternatieven; 
voor een deel van de voorgenomen activiteiten kan het een reëel te verkiezen 
alternatief zijn. 

HetnuliltcnutMwowItopgcbwwd uit 
* de huidige daiitk; 

wtononn ontwikkelingen die &h zullen voordoen bij het bestaande beleid en 
bestaande w- a rqdgwhg; 
de meest waarschijnlijke ontwikkelingen die zich zullen voordoen bij het afzien 
van de voorpcnom«i actMtcitm. 

Het nubltemaUef komt overeen m a  de in paragraaf 4.5.2 gedefinieerde refmitk 
sini*k. 

Dwmwc b het In het Smagtxh MER te kxhoumn nulaitematkf geheel gelijk 

H W  
Een autonome ontwikkeling die deel uimaakt van het nulaltematief is de handha- 
ving van het mttclijk nstgcdcldt vcillgheldsniveau tegen omsaomlngen van 
em per 4000 jaar In de WcstmchcMc. Aan deze wetteiijke els wordt tnonientnl 
vddam.Op~ttmnijn(mmdn30Jur)niH«idercrmdiaacspkgcMizkig 
en IdknutvcnMng tot een afname van het veillghcidwiiveau In de 
Wcstmdnlde ie iden.UMng van de OvmchcMe (zie paragraaf 3.2.2) is een 
m o g d i j k ~ o m v o o i d e o o s # l i j k e d c k n ~ d e d c t e h ~ n  
Mijvenvoldo«iaandemmHjkcvcilighcklwiomi.Dcautonomeonhvildrdbigw#dt 
gcddkiimd als venkgaande dyLvcrhoging a -mstciWng. Er zijn vele mankmi 
d«ilrburomdczcd9kdqhga~uittevocmi.&ninhetludcrvan 
de OntwikMhigsschcts 2010 een besluit te kumn nemen over het nut en de nood- 
rarkvande0mxhcldcishctcdminktnodigawcithettemmdm~ 
mogelijk nunkmi van dl jkvhglng a -wsMhg uit te werken m op m i k -  
gewigen te beoodeh. ûe autonome dijkverhoglng en -wrstnicing mnd de 
Watcrxhcldc na 20% wordt in het Süatqixh MER derhalve n M  iuder uiige- 

TwponkelJkheid 
Indien wordt afgezien van de vemiming van de vaargeul naar de haven van 
Antwerpen en mogelijke nieuwe ontwikkelingen bij de voorhavens Zeebrugge en 
Vlissingen, zal het marktaandeel van deze drie havens afnemen. De vewwtsstmmen 
zullen in beeld worden gebracht in het o h d e e l  Toegankelijkheid van de MKBA. 
Voor de Schelde-regio zullen in het Strategisch MER globaal de milieugevolgen van 
de veranderde transpomoutes in bedd worden gebracht (dik betrefl voornamelijk 
de emissie van luchtverontreinigende stoffen en geluidezie hoofdstukken 4 en 5). 

De milieugevolgen als gevolg van eventuele maatregelen en projecten ter plaatse 
van de havens zelf als gevolg van de veranderende vervoersstromen (bijvoorbeeld 
capaciteitsuitbreiding) zullen niet worden onderzocht in het Strategisch MER. 

3.6 Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 
Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) vormt een vast onderdeel van 
Nederlandse m.e.r.-studies.Zoals omschreven in paragraaf 1.3 is het doorlopen van 
de m.e.r.-procedure in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 echter gekoppeld 
aan de op 27 juni 2001 door het Europees Parkment en de Raad van de Europese 
Unie vastgestelde richtlijn betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma's (nr. 2001/42/EG).Confom deze richt- 
lijn en de (lopende) vertaling h ie~an  naar de Nederlandse en Vlaamse situatie is in 
dit kader het beschrijven van een MMA niet vereist. In het Strategisch MER zal dus 
niet op actieve wijze een separaat MMA worden ontwikkeld.Wel zullen de milieuef- 
fecten van de beschreven alternatieven en varianten in het Strategisch MER worden 
bepaald en vergeleken waaruit een of meer alternatieven en varianten kunnen wor- 
den herleid die gunstig zijn voor het m i l i  (de'passieve methode'). 

3.7 Voorkeursalternatief: 
Ontwikkelingsschets 2010 

De daadwerkelijke afweging en keuze van maatregelen en projecten vindt plaats in 
het kader van de Ontwikkelingsxhets 2010.Bij deze afwcging wordt naast de 
milieubeoordeling uit het Strategisch MER ook rekening gehouden met andere 
informatie,zoals bijvoorbeeld de economische gevolgen en het (politieke) draagvlak 
voor de maatregelen en pmjecten. In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 zal 
uiteindelijk een optimaal pakket van maatngden en projecten worden gekozen. in 
het Strategisch MER zullen alternatieve maatregelen en pmjecten worden onder- 
zocht, maar geen alternatieve vdIcdigepoMrmn van maatregelen en pmjecten.Wel 
zal in het Strategisch MER een kwalitatieve beschrijving worden opgenomen over de 
onderlinge (effect)relaties tussen de maatregelen en projecten bij de prioritaire thc 
mals,gebaseerd op de inschatting van de betrokken experts. 



Beoordelingskader en aanpak effectbeschrijving 

Hoofdstuk in vogelvlucht 
Het onderzoek richt zich op de effecten van de verschillende alternatieven op het milieu. Het begrip'milieu'wordt breed opgevat. De maatregelen en pro- 
jecten hebben betrekking op: het verbeteren van de veiligheid tegen overstromingen, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid. De dynamiek i n  het estu- 
ariene systeem is daarbij essentieel. Herstel daarvan is tenslotte een voorwaarde voor het uiteindelijk t e  kiezen pakket van maatregelen en projecten i n  de 
Ontwikkelingsschets 2010. Het spreekt vanzelf dat de effecten daarop eveneens onderwerp van onderzoek zijn. Maar ook andere milieu-aspecten komen 
aan de orde. Het Strategisch MER zal bijvoorbeeld ook uitwijzen of bepaalde maatregelen en projecten leiden to t  een grotere geluidshinder, luchtverontrei- 
niging o f  aantasting van het landschap. De gevolgen voor de landbouw zullen speciale aandacht krijgen 

4.1 Inleiding 

4.1.1 Algemeen 
In het Strategisch MER zullen de te verwachten milieueffecten van de alternatieven 
en varianten worden beschreven, beoordeeld en vergeleken. De alternatieven en 
varianten zijn in hoofdstuk 3 per thema beschreven. Het zijn alternatieve maatrege- 
len en projecten waarmee de in hoofdstuk 2 genoemde problemen ten aanzien van 
de veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en natuurlijkheid kunnen worden 
opgelost. 

De basisvraag is welke effecten in het Strategisch MER onderzocht zuilen worden. 
Het Strategisch MER moet die milieu-informatie leveren die nodig is om de altema- 
tieven en varianten op evenwichtige wijze te kunnen beoordelen en vergelijken. In 
principe zijn er erg veel verschillende effecten die onderzocht zouden kunnen wor- 
den.Het is echter niet mogelijk en het is ook niet zinvol om alles wat denkbaar is te 
bestuderen. Daarom zijn er keuzes gemaakt. In dit hoofdstuk staat hoe dat is 
gedaan. 

In paragraaf 4.2 staat het zogenoemde beoordelingskader. Uit de probleem- en 
doelstelling (hoofdstuk 2) en de relevante delen van het Vlaamse en Nederlandse 
beleid zijn de milieucriteria afgeleid die bij de beoordeling een rol gaan spelen. 

In paragraaf 4.3 wordt aangegeven welke effectonderzoeken nodig zijn om het 
beoordelingskader te kunnen vullen met de juiste informatie. In hoofdstuk 5 zijn 
deze effectonderzoeken uitgewerkt. Paragraaf 4.3 legt dus het verband tussen het 
beoordelingskader en de te onderzoeken effecten. 

in paragraaf 4.4 wordt op een andere manier naar het voorgenomen onderzoek 
gekeken. Met de ingrepen ais uitgangspunt wordt bezien welke effecten verwacht 

kunnen worden. Ook deze analyse helpt bij het bepalen van welk onderzoek gedaan 
moet worden. 
Naast de vraag welke effecten worden onderzocht zijn meer vragen relevant.zoals 
'Met welke referentie worden de effecten vergelekenC'Welke gebieden worden 
onderzotht?'en1Op welke termijnen hebben de studies betrekking?'. Deze vragen 
worden in paragraaf 4.4 beantwoord. 

4.13 Effecten op lrndbouw, visserij en recreatie 
Op het gebied van landbouw, visserij en recreatie worden geen aparte maatregelen 
voorgesteld.Wel worden de maatregelen op land (voor veiligheid en natuurlijkheid) 
getoetst op hun effecten voor de landbouw en recreatie. Waar mogelijk worden kop- 
pelingen aangegeven. Deze zijn te vinden in de hoofdstukken 4 en 5, bij de beoorde- 
lingscriteria en de effectbeschrijving en methodiek. Hieronder wordt aangegeven 
waar voor landbouw,visserij en recreatie de relevante passages staan. 

in hoofdstuk 4 (Beoordelingscriteria) wordt onderlWoon-di leefmilieu'de belevings- 
waarde voor bewoners en gebruikers genoemd.0nder'Geb~ikwaarde'en'Kwallteit 
landxhappen'wordt de kwaliteit van de ruimtelijke structuur genoemd als criteri- 
um. Daanme wordt getoetst of ahat ieven bepekingm opleggen aan het ruim- 
tegebruik. 

Bij de teksten over ingreep-effectreiaties, onder Veiligheid (4.4.1) wordt de aanleg 
van de Dverxhelde genoemd als een maatregel die waarschijnlijk eífect heeft op 
het woon- en leeímilieu.Onder Natuurlijkheid (4.4.3) wordt het effect van natuur- 
ontwikkelingmaatregelen op het areaal landbouwgrond genoemd. 

Hoofdstuk 5.2.5 (Efíemdenock en cffectbcxhrijving, Ondenockxluster overige 
disciplines) stclt onder 'Ruimtelijke functies'dat landbouwgebii beperkt zal wor- 
den door bepaalde maatregelen. 



In hoofdstuk 5.3.4. (Effcctbexhrijvimg; aanpak per onderzoekduster, overige disci- 

plines) wordt de gebruikswaarde van het gebied als te onderzoeken effect 
genoemd.Onder andere wordt de Impact van de maatregelen op ruimtelijke relaties 
en verhoudingen tussen wonen en werken, met bijzondere aandacht voor economi- 
sche m n n  zoals landbouw,visserij en recreatie genoemd. 

4.2 Beoordelingskader 

43.1 Opbouw van het beoofdelingskader 
Het beoordellngskader vormt de ruggengraat van het Strategisch MER. In het b r -  
dellngskak worden de milieu-indicatoren waaraan alternatieven en varianten 
worden getoe6t op een ordeiijke manier bij elkaar gezet. In de eerste plaats geeft 
het beoordellngskader duidelijkheid over de resultaten van de onderzoeken en de 
informatie die uit het Strategisch MER mag worden verwacht. In de tweede plaats 
maakt het beoordelingskader duidelijk welke milieu-indicatoren (criteria) gebruikt 
zullen worden bij het beoordelen van altematimn en varianten. 

In het beoordelingskader worden twee typen criteria onderscheiden: 
lbnwrdcnaitcria.Criteria waaraan altematieven en varianten zonder meer 

moeten vddoen.Voldoen alternatieven en varianten niet aan alle voorwaarden- 
criteria, dan worden deze niet verder in beschouwing genomen.zij kunnen alleen 
verder bestudeerd worden in een aangepaste versie, waarin zij ml aan de voor- 
waardencriteria voldoen. 
Bcoordclingsnftcro. Criterla d k  aangeven hoe goed alternatieven en varianten 

bijdragen aan het bereiken van de milieubeleidsdoelen van de overheid. In de 
eerste plaats zijn brdelingxriteria afgeleid uit de problemen waarvoor de 
Ontwikkelingsschets 2010 een oplossing moet Meden. In de tweede plaats zijn 
criteria afgeleid uit het meer algemene bestaande beleid en regelgeving, bijvoor- 
beeld het mllleubeleid van Nederland en Vlaanderen. 

In het Strategisch MER worden altematiwen en varianten getoetst op twee w- 
~ M C & ~ P :  

het instandhouden van de fysieke systeemkenmerken; 
de veiligheidsnorm tegen overstromingen in Nederland. 

Uit de probleem- en doelstelling van de Ontwikkelingsschets 2010 en het algemene 
beleid zijn bcoordeiingscriteria afgeleid voor onderstaande vijf aspecten: 

veiligheid tegen m m m e n ;  
natuur; 
woon- en leeímiiku; 
gebruikswaarde gebied; 

bovenregionale milieukwaliteit. 

Onderstaand worden de aiteria kort toegelicht.in bijlage 11 staat het uitgewerkte 
brdelingskader. 

Voorwaarde: Instandhouden íysieke systeemkenmerken 
Dit criterium betekent dat geen van de mogelijke ingrepen in het estuarium de mor- 
fologische structuur van het estuarium mag aantasten; w k  niet op de lange termijn. 
De belangrijkste harde eis die dit criterium oplegt is het instandhouden van het 
(dynamische) meergeulenstelsel in de Westerschelde. Het morfologisch onderzoek 
concentreert zich op het toetsen van de vemimingsmaatregelen aan dit criterium. 
Ook natuurmaatregelen zoals een grote uitpoldering worden hieraan getoetst. 

Voorwaarde: Veiligheidsnorm Wedeiland 
De veiligheidsnorm in Nederiand wordt uitgedrukt als de kans op het optreden van 
een extreme stormvloed. in de Westerscheide is de kans op een overschrijding van 
de stormbelasting die door de dijken gekeerd kan worden maximaal eens per 4000 
jaar. Dit fungeert als een voorwaardencritetiurn. Met andere woorden:de veilig- 
heidssituatie in de Westerschelde in Nederland mag onder geen beding slechter 
worden dan de norm.ook in Vlaanderen wordt een zo groot mogelijke veiligheid 
nagestreefd, maar een vergelijkbare wettelijke norm ontbreekt. 

4.2.3 Beoordelingscriteria 

Veiligheid tegen overstromen 
Het belangrijkste beoordelingsaspect is hier de veiligheid tegen overstromen in 
Vlaanderen. Hoe kleiner het risico op schade of slachtoffers als gevolg van oventro- 
mingen, hoe beter het is. De veiligheid tegen overstromen wordt onderzocht in de 
plan-m.e.r. en de MKBA van het geactualiseerde Sigmaplan. De uitwerking van dit 
criterium staat daarom in de Kennisgeving van het geactualiseerde Sigmaplan. Een 
tweede criterium is de veiligheid in Nederland, boven de wettelijke norm. Als alter- 
natieven de veiligheid nog groter maken dan de norm van 1:4000, dan is dat posi- 
tief. Samengevat zijn er twee beoordelingscriteria onder veiligheid tegen werstro- 
men: 

overstromingsrisico in Vlaanderen; 
verandering van de veiligheid in Nederland boven de wettelijke norm. 



Natuur 
Voor wat betreft natuur is een gezond en dynamisch ecosysteem het doel. In de eer- 
ste piaats k het belangrijk dat de juiste voorwaarden voor een gezond en duurzaam 
functionerend ecosysteem aanwezig zijn. k mate waarin het gebied'natuurlijk'kan 
functioneren speelt daarbij een belangrijke rol. Het gaat dan om grootschalige voor- 
waarden zoals de geologie, de dynamiek van water en waterbodem en om de water- 
kwaliteit maar ook om de aanwezigheid van de beste structuur van de bodem met 
het bodemleven dat daar bij hoort. In de tweede plaats wordt de kwaliteit van de 
natuur uitgedrukt In de diversiteit. Naarmate de verxheidenheid van en binnen eco- 
systemen in het gebied groter is en er meer voor het gebied kenmerkende soorten 
planten en dieren voorkomen,vinden we de kwaliteit beter. Samengevat wordt de 
kwaliteit van de natuur uitgedrukt in drie beoordelingscriteria: 

natuurlijkheid; 
diversiteit ecosystemen; 
diirsiteit soorten. 

In grote delen van het khelde-estuarium is de zogenaamde Vogel- en Habitat- 
richtlijn van de EU van toepassing. Deze xhrijít grofweg voor dat ingrepen in het 
gebied die achteruitgang van bepaalde soorten m (dee1)ecosystemen veroorzaken 
zowel mogelijk moeten worden voorkomen. Als dat niet meer mogelijk is,er geen 
alternatieven zijn en het zwaarwegend maatschappelijk belang van de ingreep is 
aangetoond,zullen de efkten moeten worden gecompenseerd. In het Strategisch 
MER zal worden getoetst in hoeverre de alternatieven en varianten dit soort gevol- 
gen hebben. De twee'diversiteitscriteria'worden zo gespecificeerd dat ze bruikbaar 
zijn om deze toets uit te voeren tot op een niveau van conaeetheid, waarmee een 
formele melding aan de Europese Commissie mogelijk wordt. k formulering van 
een pakket mitigatie en compensatiemaatregelen vormt geen onderdeel van het 
Strategisch MER. Dc kews van mogelijke maatregelen vindt plaats tijdens de 
samenstelling van de Ontwikkelingschets 2010. 

Woon- m Irrniilicu 
Onder di aspect zijn alle criteria opgenomen waarmee wordt getoetst of alternatie- 
ven en varianten nadelige gevolgen (kunnen) hebben voor de gezondheid en het 
welkvinden van de bewoners en gebruikers van het gebied. Het aspect is weer 
onderverdeeld in vier beoordelingscriteria: 

m e  nllighcld. Dat wil zeggen de mate waarin mensen aan de wal risico's 
lopen blj scheepvaartongevallen. 
GaondhcMsrfsimf. Deze risico's hangen samen met de mate waarin mensen in 

contact komen met vervuild water, bodem of lucht. 
Hinder. Hinder kan klachten, onbehagen en in extreme gevallen gezondheidsrisi- 
co's vemoruken, bijvoorbeeld door geluid, visuele hinder of geurlstof. 

Belwingswaarde voor bewoners en gebruikers. 

6ebniikswrirde gebied 
Onder di aspect zijn criteria gebracht die te maken hebben met de kwaliteit en de 
bruikbaarheid van het gebied voor de bewoners en gebruikers.Ook di aspect is 
onderverdeeld in drie hrdelingxriteria. 

Kwalkit ~imte/ijkemUctvur. Onder dit criterium wordt getoetst of alternatieven 

en varianten beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik en de ruimtelijke 
samenhang van de functies d i  in het gebied belangrijk zijn. In het bijzonder 
worden de effecten op de landbouw, de recreatie en de visserij bestudeerd bij dit 
aspect. Met name voor landbouw kunnen de functieveranderingen van gebieden 
ingrijpende gevolgen hebben. k milieugevolgen en de ruimtelijke gevolgen 
worden in het Strategisch MER bestudeerd. De economische gevolgen komen aan 
de orde in de MKBA. 
Duurzaamheid W I i t c i r .  Met dit aiterium wordt getoetst of en op welke manier 

het functioneren van het v«km op het land wordt kinvloed. Bij dit criterium 
gaat het om de mobiliteit in het gebied rondom het estuarium. 
KwaIitcirlatMmppen. Met di criterium wordt getoetst of de alternatieven en 

varianten de landschappelijke kwaliteit verbeteren of verslechteren. Het gaat 
daarbij om de landschapskundige waarde,dk niet noodzakelijk gelijk is aan de 
belevingwaarde van de bewoners en gebruikers. 

Bovenrqionrle milkukmlitrit 
Met het criterium bovmregi0naIemilieukwoIkit wordt getoetst of er extra (of min- 
der) uitstoot optreedt van schadelijke gassen die bijdragen aan de bovenregionale 
luchtverontreinigin$ en of de mate van geluidskwaliteit verandert. Dit criterium kan 
vooral van belang zijn om te beoordelen welke gevolgen voor het milieu het wentu- 
eel niet verruimen van de vaargeul a u  kunnen hebben .Wn de emissies van bij- 
voorbeeld CO, en NO, en geluid dan significant groter door bijvoorbeeld het venoer 
van goederen OW de weg? 

4.3 Relatie bwordelingskader - effect- 
onderzoek 

Het effectonderzoek moet de informatie opieveren die het beoordelingskader 
vraagt. Hoofdstuk 5 geeft een ownkht van het voorgenomen eífectondenoek. In 
onderstaande tabel is schematisch de reiatie tussen koorddingskader en effecten- 
onderzoek aangegeven.Onder het duster 'overig'vallen de effectonderzoeken over 
landschap, geluid, lucht, woon- en leefmilieu en ruimtelijke ordening. 



Bcooidellngskader Effectenonderzoeken 
Morfologie Water Natuur Overig 

Voorwaaidcnuiteria 
moifdoglsche structuur v 

veiligheid Nederland 
Bcoordelingsalteiia 

veillgheld 
natuur 
woon- en leefmilieu 
gebniikswaarde gebied 
overige milieuaspecten 

X Efíectenondemk dat de Informatie levert voor het bcoordelingsciierium 
O Effcctenondemk dat informatie levert voor een ander effectenonderzoek 

Tabel C1 Is een samenvatting. In bijlage 12 staat een complete tabel, waarin het 
complete beoordellngskadtr Is afgezet tegen alle effectenonderzoeken. Met name 
de cluster 'overig'ls daar volledig« uitgewerkt. 

De tabel iaat zien dat de onderzoeken gebruik maken van elkaars resultaten.Waar 
een effectonderzoek Informatie nodig heeft uit een ander onderzoek staat in de 
tabel een '0: Het dfectenondenoek waar de informatie voor de criteria uiteindelijk 
wordt bepaald Is weergegeven met een%! Een duidelijk voorbeeld is'natuut. Een 
groot deel van de effecten voor de natuur wordt bepaald door de veranderingen in 
de morfologie (meer of minder ondiepwatergebieden) en de waterkwaliteit. Het 
effcaenondenoek Natuur vertaalt de resultaten van het onderzoek binnen het clus- 
ter water door naar de gevolgen voor de natuur.0~ dezelfde manier worden de pri- 
maire effecten op bijvoorbeeld de waterkwaliteit en het geluld doorvertaaid naar 
gevolgen voor de criteria onder'woon- en kefmilieu! 

4.4 I n g r w p - e f f e c t r e l i t i e s  
In de voorgaande paragrafen is via het koordelingskader de datie gelegd tussen 
de doei- en probleemstelling en het effectonderzoek. In deze paragraaf wordt 
opnieuw gekeken welk effectonderzoek nodig is, nu vanuit het perspectief van de 
ingrepen. 
In eerste Instantie Is geanalyseerd welke eífecten denkbaar zijn als gevolg van de 
lngnpcn. In deze paragraaf worden de belangrijkste ingreep-eífemlaties aange- 
duid en bespmken.De resultaten van deze analyse zijn samengevat in bijlage 7. 
Vanwege het strategische karakter van het Strategisch MER is er een selectie 

gemaakt in de thans te onderzoeken effecten of wordt er minder diepgaand onder- 
zoek verricht. Ook dit is aangegeven in bijlage 7. 

4.4.1 Veiligheid tegen overstromen 

Actualisatie Sigmaplan 
De informatie over de ingrepen in de Zeeschelde ten behoeve van de veiligheid 
tegen overstromen wordt opgenomen in de rapporten en onderzoeken die in het 
kader van de actualisatie van het Sigmaplan gebeuren. 

Oveixheide 
De aanlegwerkzaamheden van de Overxhelde hebben duidelijk andere effecten dan 
de aanwezigheid van de Overxhelde. De aanlegwerkaamheden zullen naar ver- 
wachting effecten hebben op de natuurwaarden en het woon- en leefmilieu in het 
gebied. 

De effecten van de aanwezigheid van de Ovenchelde zijn divers. Welke veranderin- 
gen zuilen optreden en of die positief dan wel negatief gewaardeerd zullen worden 
hangt af van de uinroeringsvariant die uitelndeiljk wordt gekozen. 
De voornaamste effecten zijn: 

De veiligheid tegen overstromen zal toenemen, met name langs de Beneden- 
Zeeschelde. 
Er wordt invloed op de waterkwaliteit in Wester- en Oostenchelde verwacht, 
aîlankelijk van de gebruiksvariant waarvoor gekozen wordt. 
De stabiliteit van de dijken in de Oosterxhelde zal kunnen veranderen. 
De kwaiiieit en diversiteit van de habitats en de natuurwaarden in de 
Oosterxhelde zullen veranderen. 
De gebruikswaarde van het gebied zal veranderen. De landbouw in de regio zal 
minder gmnd beschikbaar hebben. Daarvoor komen nieuwe functies in de plaats, 
mogelijk ook nieuwe natuurwaarden. 
Mogelijk vormt de Overxhelde een barriere in de verbindingen. 
Er zal een effect zijn op de woonfunctie van het gebied. 

4-42 Toegankelijkheid 

Verdiepen en verbreden van de vaargeul of voorhavenontwlkkeling 
Er wordt ofwel een voorhaven in het estuarium ontwikkeld, waar goederen kunnen 
overgeslagen worden op kleinere schepen, ofwel een verruiming van de vaarweg 
gerealiseerd zodat de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen verzekerd is 
voor voldoende grote schepen. Het verbeteren van de toegankelijkheid leidt tot een 
toename van het transportpotentieel per zeeschip naar Antwerpen. Dat heeft gevol- 



gen voor de verwenstmmen in de regio. immers,als de goederen niet per zeeschip 
naar en van Antwerpen vervoerd worden, dan vinden ze een andere weg. In de 
maatschappelijke kosten-batenanalyse wordt bestudeerd welke vervoenstromen 
over weg, rail enlof water op gang komen als de verruiming niet zou worden gere- 
aliseerd. Dit is het geval in het alternatief waarin een voorhaven wordt gerealiseerd 
en in het nulalternatief. Deze alternatieve vervoenstromen zullen milieugevolgen 
hebben in de vorm van luchtvervuiling, geluidshinder en aanvaringskansen. Ook de 
scheepvaart h& milieuefkten. In het Strategisch MER zal dit worden onderzocht. 

De verruiming van de vaargeul heeft ook gevolgen voor de morfologie en de water- 
beweging in de Wcstcrxhelde en de Beneden-Zeexhelde. De kwaliteit en diveniteit 
van de natuur kan daardoor mogelijk &invloed worden. 

k g g e n n  en storten van baggerspecie 
Het baggeren en storten van baggerspecie kan gevolgen hebben voor de stabiliteit 
van het meergeulenstelsel. Minder vergaand, maar wel van gmot belang,zijn de 
gevolgen voor de arealen geulen, platen,ondiepwatergebieden, slikken en schorren. 
Veranderingen daarin leiden op termijn tot veranderingen in de natuur. Mogelijk is 
er een efíect op de overstromingskansen. 

Baggeren en storten zorgt ook voor omwoelen van de bodem en tmebeling van het 
water, met mogelijk gevolgen voor het doorzicht en de waterkwalieit. 

4.4.3 Nituurlijkheid 
De belangrijkste ingrepen uit het Natuumntwikkelingsplan zijn verschillende varian- 
ten van uitpolderingen.Het primaire efíect is de toename van het areaal natuurge- 
bied.Omvang, kwaliteit en diveniteit van de natuurwaarden in het estuarium zullen 
daardoor v«bctmn. (kt betekent ook veranderingen in de gebruikswaarde van het 
gebied. Functies veranderen, het areaal landbouwgrond neemt af, matiemogelijk- 
heden kunnen &nemen en de visserij krijgt mogelijk nieuwe kansen. 

Met name in het geval van gmotxhalige uitpolderingen kunnen ook morfologische 
veranderingen verwacht worden. ligging en diepte en omvang van geulen, platen, 
ondkpwatergebieden,slikken m schorren kan veranderen. Als gevolg daanan ver- 
anderen mogelijk ook de watentanden.ARiankelijk van de omvang en locatie kan 
de uitpdderlng mogelijk een bijdrage Icvmn aan het veiligheidsniwau tegen wer- 
stmmingen. Door de zuiverende h i n g  van oventromingqebieden verbetert 
mogeiijk de waterkwaliteit. 

4.5 Aanpak effectbeschrijving 

4.5.1 Leeswijzer 
Naast de vraag welke effecten worden onderzocht zijn meer vragen relevant.om 
&en te kunnen beschrijven is een referentie nodig. Paragraaf 4.5.2 beschrijft de 
uitgangspunten die worden gehanteerd bij het uitwerken van d m  referentiesltu- 
atie (nulalternatief). In paragraaf 4.5.3 wordt ingegaan op het ten behoeve van het 
beoordelingskader en de referentiesituatie in het Strategisch MER te beschrijven 
beleid en de te beschrijven regeigeving. Paragraaf 4.5.4 g& kort aan hoe de eífec- 
ten worden onderzocht en beschreven. Paragraaf 45.5 geeft een geografische aíüa- 
kening op hoofd1ijnen:weike gebieden worden in het Strategisch MER onderzocht? 
Paragraaf 4.5.6 g& aan op welke temInen effecten worden onderzocht. Soms zijn 
maatregelen denkbaar om effecten te voorkomen, te verzachten (mitigeren) of te 
compenseren. Paragraaf 4.5.7 geeft aan hoe hier in het Strategisch MER mee om zal 
worden gegaan. Paragraaf 4.5.8 beschrijft tot slot hoe de effecten in het Strategisch 
MER zullen worden vergeleken. 

4.5.2 Wat is de referentie? 
Als referentie voor de te beschrijven effecten wordt de siiatie gehanteerd die ont- 
staat als de betreffende maatregelen en projecten niet worden uitgevoerd. Deze 
referentiesituatie wordt opgebouwd uit: 

de huidige situatie; 
autonome ontwikkelingen die zich voordoen uitgaande van het geldende beleid 

en bestaande wet- en regelgeving; 
de meest waarschijnlijke ontwikkelingen die zich voordoen als gevolg van het 

afzien van de voorgenomen activiteiten. 

De referentiesituatie komt daarmee volledig overeen met het in paragraaf 3.5 gede 
finieerde nulalternatict Door bij de referentiesituatie ook rekenlng te houden met 
ontwikkelingen die zeer waarschijnlijk voortvloeien uit het afzien van de voorgeno- 
men activiteiten, is sprake van een mlistissche nfmntiesituatie.Zoa1s beschmen in 
paragraaf 3.5 worden dergelijke zeer waarschijnlijke ontwikkelingen met name ver- 
wacht als gevolg van veranderende vervoermen bij verschillende Europese 
havens doordat in de referentiesituatie wordt afgezien van verruiming van de vaar- 
geul naar Antwerpen. Dit aspect is een belangrijk onderdeel van de referentiesitu- 
atie. , 

4.5.3 ûe rol van beleid en regelgeving 
In het brdelingskader zoak beschreven In paragraaf 4.2 is aangegeven dat een 
deel van de beoordelingscriteria bedoeld is om te toetsen in hocvme alternatieven 
voldoen aan het geldende beleid en de wet- en regelgeving. Het gaat daarbij vooral 



om klek l  m wet- en fqelgcving die kadentellend kunnen zijn voor het ontwikke 
len en beoordelen van ahematiewn en varianten. De referentiesituatie wordt onder 
m m  opgebouwd uit de gevolgen van al het vastgesteld beleid en alle wet- en 
qclgcving,voor m r  relevant (zoals beschreven In paragraaf 4.5.2). In het 
Strategisch MER zal het beleid met het oog op die twee functies worden bexhreven. 
Daarbij zal ten onderverdeling worden gemaakt in: 

mondiaal en Europcer beleid; 
NeMands Rijksbrkid; 
bekW van het Vlaams Gewest; 
beleid van de Nederiandse prwincie Zeeland; 
beleid van de Vlaamse provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost- 
Vlaandwn; 
indien relevant beleid van de betreffende Nederlandse waterschappen en de 
Vlaamse polderbesturen; 
indien relevant beleid van de betreííende Vlaamse en Nederlandse gemeenten. 

4.5.4 Hoe worden de eífecten onderzocht en beschreven? 
Efíecten met betrekking tot de dynamiek van zand, slib en water en in het verlengde 
hknan de natuurwaarden worden indien mogelijk kwantitatief bepaald met reken- 
modellen. Dit is de enige manier om deze effecten in het grootschalige en zeer com- 
pkxe khelde-estuarium op betrouwbare wijze te kunnen vergelijken. 
Modelresulaten worden geïnterpreteerd door ervaren deskundigen. De overige 
effecten worden of in aantallen uitgedrukt (bijvoorbeeld aantallen broedvogels) of 
kwalitatief beschreven en beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie middels 
een relatieve plussen- en minnenxhaal. 

Bij de effectbeoordeling wordt waar mogelijk en zinvol rekening gehouden met: 
positiew en negatieve effecten; 
de omvang en de ernst van effecten; 
effecten van aanleg en van gebruik; 
tijdelijke en permanente effecten; 
omkeerbare en onomkeerbare effecten; 
mitigeerbaarheid en compenseerbaarheld van effecten. 

In hoofdstuk 5 wordt per thema beschreven welke effecten worden onderzocht en 
hoe dat onderzoek wordt aangepakt. 

4.5.5 Welk gebicd wo& oñdt~ocht? 
Bij het efíectondenoek wordt onderscheid gemaakt in drie gebieden: 

het plangebied; 
het effectengebied; 
het studiegebied. 

Plangebied 
Het plangebied is het geografische gebied waarbinnen de voorgestelde aiternatieve 
maatregelen en projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het plangebied kan 
dus per maatregel of project verschillen. Het totale plangebied voor alle in het kader 
van de Ontwikkelingsschets 2010 te onderzoeken maatregelen en projecten samen 
is het gehele Scheide-estwrium van monding tot aan Gent exclusief de zijrivieren 
maar inclusief de Dunne. Dit gebied komt overeen met het plangebied van de 
Langetermijnvisie, behalve wat de Dunne bet&. 

Vanwege de veiligheidsproblematiek worden ook de waterkeringen zelf tot het 
plangebied gerekend. De poldergebieden die direct grenzen aan het Schelde 
estuarium kunnen onderdeel van het piangebied worden als ze in verbinding wor- 
den gebracht met het estuarium. Dit is denkbaar als natuurproject enlof ah veilig- 
heidsproject (realisatie van overstromingsgebieden en getijdengebieden langs de 
Zeeschelde in Vlaanderen). 

Het gebied in de Hals van Zuid-Beveland tussen Westerschelde en Oosterschelde 
waar de zogenoemde'Overschelde'kan worden gerealiseerd (zie paragraaf 3.2.1) 
wordt tot het plangebied gerekend. Indien het storten van specie buiten het 
estuarium aan de orde komt,dan behoort de stortlocatie tot het plangebied. Daarbij 
kan gedacht worden aan stort in de Noordzee of opspuiten op land. Ook natuurpm- 
jecten die verder buiten het estuarium liggen,zoals de Dunnevallei of de Braakman, 
kunnen tot het plangebied behoren. 

Effectengebied 
Het effectengebied is het geografische gebied waarbinnen de effecten worden ver- 
wacht. Dit gebied kan dus per thema en zelfs per tiïect verschillen. Het e k t  kan 
beperkt blijven tot het plangebied zelf maar ook een groot gebied beslaan, bijvoor- 
beeld de effecten van veranderende vervoerssmmen in West-Europa in relatie tot 
de mogelijke verruiming van de vaarweg naar Antwerpen. 

Studiegebied 
Het studiegebied is het gebied dat daadwerkelijk op effecten wordt onderzocht. De 
grootte van het studiegebied wordt primair bepaald door de reikwijdte van effecten 
en kan dus per thema of zelfs per efíect verschillen.Soms is het niet zinvol of zelfs 



niet mogelijk om het gehele effectengebied te onderzoeken. De ernst van effecten 
op grotere afstand van de ingreep kan bijvoorbeeld verwaarloosbaar zijn ten opzich- 
te van effecten op kortere afstand waarmee deze effecten op grotere afstand niet 
van beiang zijn voor de besluitvorming. Door de complexiteit van bepaalde effecten 
is het soms niet mogelijk om bepaalde effecten op verantwoorde wijze te voorspel- 
len of moel een onevenredig grote onderzoeksinspanning geleverd worden. Er zijn 
dan twee optks: 

Het studiegebied wordt onderbouwd kleiner gekozen dan het efíectengebied. 

Indien zinvol en mogelijk wordt wel aangegeven wat op de gekozen grenzen van 
het studiegebied gebeurt (bijvwheeld een grotere i n m m  van water in een 
aan het studlegebied grenzend gebied). 
De betrefíende effecten worden globaler en op een hoger abstractieniveau 

beschreven en beoordeeld. 

In hoofdstuk 5 wordt per thema nader ingegaan op de groone van het studiegebied. 

4.5.6 Hoc ver kijken we vooruit) 
In het Strategisch MER worden drie verschillende termijnen onderscheiden: 

de planhorizon; 
deefíectenhorizon; 
de te hanteren referentiejaren. 

Pbnhorizon 
De planhorizon is de termijn waarbinnen de voorgestelde altematiwe maatregelen 
en projecten daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De planhorizon kan dus per maatregel 
of project verschillen. De Ontwikkelingsschets 2010 zal bestaan uit projecten en 
maatregelen die op korte en middellange termijn zullen worden uitgevoerd. 
Uitgangspunt is dat de projecten en maatregelen rond 2010 zijn geTnMeerd of gere- 
aliseerd. Daarom is 2010 gehanteerd als planhorizon. Het bepalen van het optimale 
tijdstip van aanleg is het onderwerp van de studie in de maatschappelijke kosten- 
batenanalyse. 

Effectenhorizon 
De effectenhorizon is de termijn waarbinnen de effecten worden verwacht. De efíec- 
tenhorizon kan dus per thema en zelfs per effect verschillen. Het effect kan direct na 
realisatie van de maatregel optreden, maar kan zich ook in de loop van tientallen 
jaren later manifesteren, bijvoorbeeld bij grootschalige wijzigingen in het dynami- 
sche systeem van zand, slib en water en de hieraan gekoppelde natuurwaarden. 

Rcfcrentitjamn 
De referentiejaren zijn de jaren waarvoor de eífecten daadwerkelijk worden 
beschreven. Dit zijn dus ook de jaren waarvoor de rekrentiesituatie wordt beschre- 
ven (zie paragraaf 4.S.ì).Voor de inzichteiijkheid worden bij alle thema's in principe 
dezelfde referentiejaren gehanteerd: 

korte termijnlaanleg: 2010,dit is de planhorizon; 
middellange termijn: 2030,dit is  het jaar van het streefMd uit de 

Langetermijnvisie; 
lange termijn: 21 W of beschreven als trend. 

Deze referentiejaren zijn niet voor alle thema's en effecten relevant. Sommige effec- 
ten treden meteen na realisatie op en veranderen daarna niet meer. Sommige effec- 
ten zijn pas op langere termijn zichtbaar of meetbaar. Bij sommige aspecten zijn 
mogelijk andere jaren nodig om de eífecten te kunnen beschrijven. In hoofdstuk 5 
wordt per thema nader ingegaan op eventuele afwijkende referentiejaren. 

4.5.7 Het voorkomen of compensemn van eiftcten 
Voor de beschreven eífecten zijn soms aanvullende maatregelen denkbaar om deze 
effecten ter plaatse te voorkomen of te beperken (zogenoemde mitigerende maat- 
regelen) of elders te compenseren. Aangezien de Ontwikkelingsschets 2010 gericht 
is op een besluit over het nut en de noodzaak van de alternatieve maatregelen en 
projecten en de verdere uitwerking pas in een latere fase aan de orde is,zullen miti- 
gerende en compenserende maatregelen in het Strategisch MER alleen worden 
benoemd. 
Wel zal bij de beoordeling en vergelijking van alternatieve maatregelen en projecten 
waar mogelijk rekening worden gehouden met de mate waarin de beschreven eífec- 
ten naar verwachting mitigeerbaar en compenseerbaar zijn. De consequenties van 
de aanvullende mitigerende en compenserende maatregelen worden daarbij alleen 
kwalitatief ingeschat en niet berekend. 

4.5.8 Effectvergeiijking 
De alternatieven en varianten zullen in het Strategisch MER op basis van de beschre- 
ven efíecten uit milieuoogpunt worden beoordeeld conform het beoordelingskader 
(zie paragraaf 4.2) en vergeleken. Aangezien de alternatieven en varianten zijn ont- 
wikkeld per thema,zullen ze ook per thema worden vergeleken: veiligheid tegen 
overstroming, toegankelijkheid en natuurlijkheid. Daartoe zal per thema een effec- 
tenownicht worden gepresenteerd. Mogdijk kunnen op basis van deze tabellen 
direct conclusies worden getrokken. Mogelijk zijn deze tabellen echter te groot en 
zijn er te veel tegengestelde effecten om direct uitspraken te kunnen doen. In dat 
geval zullen effecten worden geaggregeerd. Hiervoor zijn verschillende methoden 
beschikbaar. In het Strategisch MER zal hiervoor de op basis van de uitkomsten van 



de dfcabcxhrijving en -koordeling meest voor de hand liggende methode wor- 
den gebruikt. 

Zoals reeds beschreven vindt de uiteindelijke afweging en keuze van maatregelen en 
projecten plaats in de Ontwikkclingrxhets 2010. Bij deze ahwging wordt naast de 
milieubcoordeling uit het Strategisch MER ook rekening gehouden met andere 
inîötmatiemals bijvoorbeeld de economische gevolgen en het maatschappelijk 
draagvlak voor de maatregelen en projecten. 

In de Ontwikkelingsschets 2010 zal per thema een voorkeursalternatief worden 
gekozen. In het Straiegisch MER zullen d e h a k  geen alternatieve mwtngcknpok- 
katn,  worden onderzocht en vergeleken voor alle drie de prioritaire thema's samen. 
Wel zal een kwalitatieve beschrijving wo- opgenomen over de onderlinge 
(effect)nlaties tussen de maairegelen en projecten bij de prioriîaire thema's,geba- 
seerd op de inschatting van de betrokken experts. 

4.5.9 leemten in kennis 
In de loop van het onderzoek naar de milieueffecten kan duidelijk worden dat 
bepaalde aspecten niet of niet in de gewenste mate van detail kunnen worden 
o n d d t . Z o  zijn de bandbreedtes van modelmuitaten onzeker of kunnen bepaal- 
de basisgegevens niet actueel of onvolledig zijn. Indien dit niet op te lossen is in het 
onderzoek spreken m van leemten in kennis.Affiankelijk van de aard en omvang 
van deze leemten in kennis kan dat gevolgen hebben voor de besluitvorming. 

In het Strategisch MER worden de rekvante leemten in kennis op een rij gezet en 
worden de consequenties voor de besluitvorming aangegeven. 



H o o f d s t u k  in voge lv luch t  
Voor bodem, water m natuur worden aparte onderzoeken verricht. Daarnaast is er een onderzoekxluster 'overige discip1ines:Voor elk van de onderzoeken 
b bepaald welke cffcctm worden onderzocht en met welke meîhode dat gebeurt.Vcrdcr is steeds aangegem weik gebied en mike termijn worden beke- 
k m  en of er mutngclen d e n b r  zijn die de geconstateerde eífecten kunnen beperken of compenseren. ik verschillende ondermeken kunnen gebruik 
maken van elkaan condusks.Om de eífecten op de natuur te kunnen bepalen, is hei bijvooikcld nooâzakelijk om te weten wat er gebeurt met de k a l i -  
teit van het water en mei de dynamiek van het estuariene systeem. Er krtlat ook een uitwisseling met de maatschappeiijke kosten-batenanalyse.Voor 

5 

het Strategisch MER zijn vooral de verwenprognoses daaruit relevant. 

Effectonderzoek en effectbeschrijving 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke effecten per onderzoekxluster zullen wor- 
den onderzocht m beschreven in het Strategisch MER. De lezer die vooral geïnteres- 
seerd is in de hoofdlijnen, leest deze in paragraaf 5.2 Ovcaicht von b onderzoeken 
cffntcn per OndCrzoeMusfer. De lezer die ge~ntefesseerd is in gedetailkerde infor- 
matie om de verwachte effecten en de wijze waarop het onderzoek zal plaatsvin- 
den wordt verwezen naar paragraaf 5.3 E ~ r ~ i n g : a a n n p k p c r o n d e n o d r s -  
duw. 

5.2 Overz ich t  v a n  te onderzoeken e f fec ten  per 
o n d e r z o e k x l u s t e r  

In deze paragraaf worden de ondenoeksclusters algemeen beschrewn.Verder in het 
hoofdstuk wordt gedetailleerde i n h a t i e  gegeven over de verwachte effecten en 
de wijze waarop het onderzoek zal plaatsvinden. Deze paragraaf is bedoeld voor wie 
een globale indruk wil hebben van wat van het Strategisch MER mag worden ver- 
wacht. 

53.1 Vier ondenockdusten en hun onderlinge relaties 
Bij de effectbeschrijving worden vier onderzoeksdusters onderscheiden: 

bodem (Morfologie); 
water; 
natuur; 
overige disciplines. 

Het laatste ondmockxluster omvat diverse disciplines: 
landschap m monumenten; 

* geluid; 
lucht; 
exteme veiligheid; 

woon- en Ieeímilieu (gezondheid en psychosomatische aspecten); 
gebruikswaarde van het g e b i i  (ruimtelijke ordening en mobiliteit inclusief 

effecten op landbouw,visswij en mat ie ) .  

In de ingreep-efíectentabel in bijlage 7 worden de onderlinge relaties tussen de 
efíecten weergegeven. 

5.23 ûndenoeksduster Bodem (Morfologie) 
Een belangrijk aspect van de milieukwaliteit is de bodem. In de bodem van de 
Westerxhelde bevinden zich geulen d i i  geregeld andere vormen en dieptes aanne 
men. Dii'dynamische meergeulenstelsel'is kenmerkend voor de W- 
bepalend voor de natuurwaarden. De af te wegen alternatieven zullen de dynamiek 
van het meergeulenstelsel b e i d e n .  Het stelsel als zodanig dient echter in stand 
te blijven. Hetzelfde geldt voor de andere fysieke systeemkenmerken: het open en 
natuurlijke mondingsgebied, de vele van elkaar verschillende schorren, slikken en 
platen met ~ t I I u m i ~ d e l i j k e  oevers en de bochtige Zeeschelde. Het behoud van 
deze fysieke systeemkenmerken is een randvoorwaarde voor de af te wegen aiterna- 
tieven. Het onderzcek naar de bodem zal zich richten op al deze systeemkenmerken, 
met nadruk op die van de Westerxhelde. Blijven ze in stand? Op welke manier en in 
welke mate worden ze beïnvloed? De aandacht gaat vooral uit naar de effecten van 
twee soorten ingnp«i:de venuiming van de vaargeul en de berging van de bagger- 
specie die vrijkomt bij de aanleg en het onderhoud daarvan.ook een gmte uitpolde 
ring als o.a.de Braakman wordt op zijn morfologische effecten onderzocht. 

53.3 Ondemekdwter Water 
De eííecten op de bodem d n  direct door in het tweede te onderzoeken milieu- 
thema: het water. De veiligheid tegen overmomen is in Nederland wettelijk vastge 
Iegd. De jaarlijkse kans op een owstroming van de waterkering mag niet m m  dan 
1:4000 zijn in het Ned«bnds deel van het SchehJmhiarium.Ook dat is een harde 



randmaarde voor de alternatieven in de Ontwikkelingssdiets 2010. iedere ver- 
dere verkleining van het ovenhwningsrisico is welkom. In Vlaanderen ontbreekt 

zo'n wetteiijke verplichting, maar ook daar wordt uiteraard gestreefd naar een zo 
groot mogelijke veiligheid. Naast het onderzoek naar de oversmmingsrisico's (de 
whmocveelheid) zal ook ondmodr worden gedaan naar de waterkwaliteit De 
condusies hiervan gelden als beoordelingscriterium, niet als harde randvoorwaarde. 
Er zullen vragen aan bod komen naar de aanwezigheid van verontreinigende stoffen 
in het water, naar de totale oppmbkîe die onderloopt bij vloed en weer droogvalt 
bij eb, en naar eventuele verschuivingen van de zone in het Scheldeestuarium waar 
het zoete rivierwater het zoute zeewater ontmoet. 

5.2.4 Ondenoeksduster Natuur 
De nufuur in het Schelde-estuarium wordt rechtstreeks kinvloed door de watersm- 
ming m -kwaliteit m de dynamiek van de bodem van het meergeulenstelsel. De 
meeste efíecten van de ingrepen op natuur zijn indirecte gevolgen van effecten die 
in de clusters Bodem en Water zijn bepaald. Er kan onderscheid gemaakt worden 
turrcn efíecten op de natuurlijkheid,~~ de diversiteit van soorten en op de diversi- 
teit van (dee1)ecosystemen. De mate waarin het estuarium natuurlijk kan functione- 
ren bepaalt de verscheidenheid aan soorten en habitats. 

Bij een sterkere menselijke beinvloeding is de natuurlijkheid geringer. 
Veranderingen in de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium ais gevolg van alter- 
natieven zullen worden bepaald aan de hand van efíecten op fysische, chemische en 
biologische processen en kenmerken. Deze zijn geordend in een op het Scheide- 
estuarium toegesneden model voor de effectberekening. 

Vanwege de aanwezigheid van bijzondere natuurwaarden is het 
Westerscheldegebied volgens de EU-richtlijnen als Habitat- en Vogelrichtlijngebied 
aangeduid en de Zeescheldeoevers als Habitatgebied4). In het Strategisch MER zullen 
de ingrepen aan deze richtlijnen worden getoetst en zal worden aangegeven of 
mitigatie dan wei compensatie noodzakelijk is. 

5.2.5 Ondcnoeksduster Overige disdplines 
Met uitzondering van de ingrepen in het kader van natuurontwikkeling,wordt ver- 
wacht dat de effecten op de overige onderzoeksdixiplines relatief beperkt zijn. 
Niettemin worden ze volledig onderzocht voor alle varianten. In bepaalde gevallen 
zal wel een kwalitatieve benadering gebruikt worden, in plaats van een kwantitatie 
ve, in het geval de effecten gering lijken te zijn. 

Het estuariene landschap heeft bijzondere kenmerken en kan opgedeeld worden in 
een binnendijks en een buitendijks gebied. Het landschap wordt gevormd door een 

reeks van elementen zoals de natuurlijke factoren bodem, water en vegetatie en de 
menselijke invloed via de ontwikkeling van wegen en woonkemen,en speciale 

infrastructuren zoals dijken en bijvoofbeeid hoogspanningsleidingen. Het landschap 
is eigenlijk de samenhang tussen al deze elementen. in het landschap bevinden zich 
ook historische elementen. Deze zijn vaak waardewi omdat zij de evolutie van het 
landschap weenpiegelen en specifieke waarde hebben voor natuur of mens. 
Ingrepen in een estuarium die afgravingen en de creatie van nieuwe constructies als 
dijken, oewrverdedigingen en mogelijk een stormvloedkering omvatten, kunnen tot 
gevolg hebben dat deze landschapsreiiin uit het verleden worden aangetast of 
verdwijnen en kunnen het totaalbeeld van het landschap beïnvloeden. ingrepen 
kunnen ook een bijdrage leveren aan landxhapsvorming.Wijzigingen in de dyna- 
miek van het estuarium ten gevolge van ingrepen, hebben ook invloed op het land- 
schap. 

Hinder is het gevolg van geluid en luchtverontreiniging. De geluidsimponvan de 
eventuele ontwikkeling in het estuarium hangt samen met een toename van het 
verkeer als gevolg van een beter toegankelijke haven.Tegelijkertijd zullen ook ver- 
schuivingen ontstaan in het gebtuik van de transportmiddelen in het gebied, waar- 
door ook verschuivingen in het oorspronkelijke geluidsdrukniveau ontstaan. 
Ontstaan van nieuwe geluidhinder is het gevoeligst in de gebieden waar mensen en 
geluidgevoeiige diersoorten voorkomen. De wijziging in de transporten in het 
gebied is waarschijnlijk ook de belangrijkste beïnvloedende factor voor de wijzigin- 
gen in de lurhthvalitcit in het gebied. Bij de analyse van de luchtkwaliteit is het van 
groot belang om onderscheid te maken tussen de verontreinigende chemische stof- 
fen, omdat de hinder en de &en hiervan sterk kunnen verschillen. In sommige 
gevallen kunnen de stoffen geurhinder veroorzaken. Hoewel deze effecten bestu- 
deerd zullen worden in het Strategisch MER is de verwachting dat op de schaal van 
het hele estuarium eventuele wijzigingen in de toestand beperkt zullen blijven. 

De hinder van geluid en luchtverontreiniging heeft invloed op de menselijkegmnd- 
heid,ais secundair gevolg.Ook bodem- en wate~erontreiniging kinvloeden de 
menselijke gezondheid,via toxicologische effecten. De ernst van de impact hangt af 
van de aantallen mensen die in het gebied wonen enlof een activiteit uitvoeren: er 
wordt dus bij de analyse ook rekening gehouden met het zogenaamd aantal poten- 
tieel gehinderden. Door wijzigingen in het uitzicht van het landschap, door wijzigin- 
gen in de perceptie van de bereikbaarheid van een gebied en de veiligheid en het 
overstmmingsrisico in een gebied, worden mensen beinvloetkdeze factoren bepalen 
de psychosomatische toestand en de gebiedsbeleving voor de bewoners. De externe 
wiligheid,oftewei de veiiigheidstoestand bij wijziging van gevaarlijke transporten 
en opslag van gevaarlijke stoffen, heeft ook invloed op de perceptie van de bewo- 
nen en kan hun gezondheidstoestand beïnvloeden. 

41 Westerhlde is aangemeld vanwege habiîaíype 1130 Estuaria en 1330 Atlantische rdiomn met kweideqnsvegetatie; Schelde- en Dunne-estuarium (Nedefiandse 
grens tot Gent) is aangemeld wegens o.a. habitattypen 1130 Estuaria, 1140 Bij eb droogvallende siikwadden en zandpiaien, 1310 eenjarige pioniersvegetatiwvan kennisgeving hoofdmik 5 1 32 

Jlk- en nndgebkden met Saiicomiaroomn en andere muiminnende planten, 1320 xhomn met siijkgnsvegetaties, 1330 Atlantische xhomn, etc. 



Ingnpcn oeíenen mogeiijk invloed uit op de gebruikswaarde van het gebied voor 
bepaalde ~knM@e Ilrnaia.Zo is het bijvoorbeeld mogdijk dat ingrepen aan de 
m n  van het estuarium de mogelijkheden tot het gebruik als landbouwgebied of 
recreatiegebied beperken. Bovendkn is het mogelijk dat door de inname van gebk 
den door nkuwe constructies, de beschikbare ruimte voor andere functies als econo- 
mische activiteiten wordt beperkt.Tot slot hebben de ontwikkelingen in het estwri- 
um ook Invloed op lokak gebiedsontsluiting en kt ontstaan van nieuwe vormen 
van niobilitcii; deze hebben op hun beurt weer invloed op de lokak hinder ten 
gevolge van geluid en luchtvemntreiniging en op die manier ook op de menselijke 
beleving van het gebied m de menselijke gezondheid. Positieve effecten op recre- 
atie kunnen evenwel ook optnden.Vooral de eerder beschreven verschuMngen in 
transportmiddelen hebben verschuivingen in de Ieeibarheid van gebieden tot 

9 e w .  

5.3 Effectbeschrijving: aanpik per onderzoeks- 
cluster 

Navolgend wordt gedetailleerd de aanpak per onderzoebduster toegelicht. In het 
onderzoebduster Overige disciplines wordt ingegaan op de onderzoeksaanpak voor 
de diverse disciplines die hier gegroepeerd zijn. Daarbij komen zover relevant dezelf- 
de onderwerpen aan de orde als behandeld op hoofdlijnen in paragraaf 5.1: 

overzicht van de te onderzoeken e M e n  en de onderlinge relaties; 

methode van onderzoek 
studiegebied en referentiejaren; 
mitigerende en compenserende maatregelen. 

5.3.1 OndenocLrdustet M e m  
Binnen het thema bodem staat met name de dynamiek van de zandige bodem in 
het estuarium centraal: de zogenoemde morfologie. 

Te onderzoeken m e n  en de ondcriinge relaties 
Binnen het estuarium vinden continu autonome morfologische ontwikkelingen 
plaats, zoals: 

wijzigingen in het geulsysteem van de Westerxhelde, mede onder invloed van 
het vaargeulonderhoud en de zandwinning; 
verandering van arealen geul,ondiepwatergebied, intergetijdengebied (platen en 
slikken) en schorren in de Westerxhelde en de Beneden-Zetxhelde; 
veranderingen in grootschalige zandhuishouding in de monding en de 
Wcmndiddc. 

De instandhouding van de fysieke systeemkenmerken van het estuarium is een 
belangrijke randvoorwaarde waaraan alle altenatieven moeten voldoen. Met we- 

ke systeemkenmerken wordt in het verlengde van de Langetemijnvisie het volgen- 
de bedoeld: 

een open en natuurlijk mondingsgebied; 
een (dynamisch) systeem van hoofd- en nevengeulen met tussenliggende platen 

en ondiepwatergebieden in de Westerschelde, het meergeulenstelsel; 
een Mersysteem met een bochtig karakter in de Zeeschelde; 
een gmte diversitelt van xhorren,slikken en platen in zout, brak en zoet gebied, 

guombineerd met natuurvriendelijke m e n .  

In het khelde-estuarium kan een cascade van verschillende morfologische eenhe- 
den worden onderscheiden. Het Schelde-estuarium als geheel is de grootste morfo- 
logische eenheid.Duc eenheid is samengesteld uit drie kleinere eenheden: het 
mondingqebied, het meergeulensysteem in de Westerschelde en de bochtige gaij- 
r iv i i  de heden-Zeescheldc.ûok &ze drie morfologische eenheden bestaan weer 
uit kleinere morfologkche eenhedemgeulen, sub en intergetijdenplaten, slikken en 
schorren. Het kleinste schaalniveau is dat van de bodemribbeb. Dit kleinste schaalni- 
veau is echter niet n l m n t  voor deze strategische studie. 

Uitgaande van de benoemde fysieke systeemkenmerken en morfologische eenhe- 
den zijn de te ondermeken mwfologkche effecten als volgt guoncretiseerd: 
1 De verandering in de zandhuishouding van het estuarium. Hierbij wordt onder- 

zocht of de waargenomen trend van zandexport van de Westenchelde sinds 1990 
zich voortzet en in hoeverre en waar het geëxporteenie sediment in het mon- 
dingqebied wordt opgeslagm.Verder wordt de verandering in de sedimentba- 
lans en de sedimentuitwisseling tussen de morfologische eenheden binnen het 
estuarium bestudeerd en welke gebieden emdmn en welke gebieden sedimen- 
teren. Dit is nodig om de nfcnnticsihiatie te kunnen bepalen. 

2 De instandhouding van de langetemijn-mbiliteit van het dynamisch meergeu- 
knsysteem in de Westerscheldc. Hietttij wordt o n d d t  in hoeverre en op 
welke wijze het geulsysteem wijzigtof deze wijzigingen onomkeerbaar zijn,en 
wat de ml van het baggeren en storten hierin is. Er wordt ook nagegaan of de 
uitedijke kenmcrkcn van het mondingqebied (drie geulen en devlakte van 
Raan) wijzigen, ook in het Ikht van het vaargeulonderhoud. 

3 De wijzigingen in de ondiepwatergebieden en de intergetijdengebieden in het 
estuarium, met name in de Westerschelde en de üeneden-Zeeschelde. Hiervan 
woden de veranderingen in areaal, gemiddelde hoogte en volume van de inter- 
getijdengebieden (platen en slikken) onderzocht en wordt bekeken of de randen 
van de zandplaten steiler zullen warden. 
Ook wordt de verand#ing van het areaal schor onderzocht. 

De verruiming en het onderhoud van deze mniimde geul zorgen voor bijkomende 
baggerhoweelheden. Ui de efíecten op de morfologie kan afgeleid worden waar en 



hoe groot de stortcapadteit in de Wcstnxhdde en het mondingsgebied in de toe- 
komst ui zijn. Hieruit kan dan mneens bepaald worden waar de baggerspede voor 
de aankg en het ondcmoud van de vaargeul kan worden gestort. 

~ r r n o n d w m k r t o c t r i n g  
De belrnprijkste cffcctm voor de morfologie worden verwacht als gevolg van de 
verruiming van de vaargeul m de hieraan gekoppekie beqingsstrategie w aan- 
kg- en -. Deze dfcctcn worden zoveei mogelijk kwantitatief 
bepaald met rekenmodellen. DL is de enige manier om deze cffccttn in het gmot- 
xhaiige en rm complexe Scheideestuarium op betrouwbare wijze te kunnen ver- 
gelijken. De modeikn zijn mede ontwikkdd met behulp van djfm die beschikbaar 
zijn over de recente evolutie van het morfologische systeem. 

De morfologische effecten van de alternatieven bij de thema's veiligheid en nat~ur- 
lijkheld zijn naar verwachting veel minder ingrijpend. Alleen grotere uitpolderingen 
w natuuriijkhdd hebben wei imlocd op de morfoiogie.De inrichting van de 
pcMeden die hknoor in aanmerking zouden kunnen komen, is echter nog niet 
bekend in deze fase van de planvorming. De effecten worden voor een tweetal grote 
ultpdd«ing&l berekend en bcoordcdd ten opzichte van de refermtiesiW. 

De modeimatige bepaling van de cffcam van de m i m i n g  van de vaargeul en de 
hieraan -de beqingssüatqie voor aanleg- en onderIIoudsbaggerspcde op 
de Wcstcrsdidde vindt in drie stappen plaais. Navolgend worden deze stappen op 
hoofdlijnen beschreven. 

De eerste stap omvat de opzet van een modd om de onderhoudsbaggmnerken op 
de drempels in de Westerxheide te vooqeiien.Omdat het terugstorten van de 
baggerspede in het estuariene systeem bepalend is voor het voortbestaan van het 
dynamisch meeqeulensteisel, is de voorspelling van de verwachte homdheid bag- 
gmpcdc belangrijk. De tweede stap omvat een doomkening van de divene bag- 
p«- en -icki.Oni de volledige bmdbndtc van mogelijkheden in beeld 
te brengen worden er meerdere onderz0cht.W de uitvoeringssîratqie die vdgens 
het huidige bekid wordt toegepast maakt onderdeel uit van het onderzoek. De 
derde stap omvat een berekening van de dfcctcn van enkeie bagger- en mtstrate- 
p ieh met een vemiimingynoject.Met nadm modellering kan een uitspraak 
gedaan worden ove~ de bodcmvcrandering. 

In de Zeexheide van de grens tot het Deuqanckdok in de Antwerpse haven is het 
eífect op de morfologie veel minder belangrijk en ook wei minder compiex.Vanuit 
het wateibcwcgingsmodel (zie ondenoekxluster Water) kan een interpretatie 
gemaakt worden van de vermoedelijke effecten op de morfologische structuur. 

Voor de toetsing van de morfologische efkten aan een beleidskader zijn met name 
beiddunikken en regeigeving op het gebied van vaargeulonderhoud en zandwin- 
ning relevant. De Nederlandse Wetbfontreiniging Oppmlaktewateren is van 
beiang indien de kwaliteit van de baggmpedc kp«kingen oplegt aan storten van 
Aiment in de Westerxhdde en monding. 

Studiegebied 
Het m i d i b i e d  beslaat het Stheideestuarium vanaf de monding tot aan het 
Deurganckdok in de Beneden-Zeeschelde. 

R fmnt le ja ren  
De korte termijn (rekrentiejaar 2010) en de middellange temijn (referentiejaar 
2030) worden beschouwd omdat de belangrijksie morfologische effecten van de 
alternatieven zich naar verwachting binnen deze tijdschaal zullen manifesteren. 
Substantieie wijzigingen van het meeqeuienstdsel, bijvoorbecid di waaibij een 
grote geul volledig mzandt, spelen zich af op grotere tijdschakn ( d m  1 W jaar). 

Mitigerende en compenscnnde nuahegelen 
Mitigerende maatregelen zullen bij morfologie vooral betrekking kunnen hebben op 
de beqingsstrategie van aanleg- en onderhoudsbaggenpecie. 

Te o n d e r m l e n  eifecten en de onderiinge r e l l a  
Ten gevdge van de ingrepen in het estuarium kunnen effeaen optreden op de 
hoogst optredende watentand, op de dynamiek van de waterbeweging en op de 
kwaliteit van de watmn in het estuarium. 

Ten behoeve van de veiligheid tegen overstromen, is het noodzakelijk om te weten 
of de maatregelen en projecten invloed uitoefenen op de hoogst optredende water- 
standen. De dynamiek van de waterbeweging befnvloedt de leefgebieden voor orga- 
nismen in het estuarium, wat zeker belangrijk is in de intergetijdengebieden. De 
wijziging in de waterbeweging zorgt ook voor een mogelijke verplaatsing van de 
zout/metqradi@nten en een verandering in de verplaatsing van deze geleidelijke 
overgang in een cyclus van springtij en doodtij. 

De hoogst mogelijke waterstand zal worden bepaald voor een maatgevende storm. 
Er zal tevens worden bepaald waar de kans op oventioming toeneemt ten gevolge 
van een ingreep. 



Oe waterkwaiiiit en -samenstelling worden ook door ingrepen in de rivier en aan 
de oeven van de waterloop beïnvloed.Om een beeld te krijgen van de wijziging van 
de waterkwaliteit, moeten de concentraties aan nutriënten (stikstof en fosfor), de 
slibconcentratie, het zuurstofgehalte en de concentratie aan toxische stoffen 
bepaald worden. 

Methoda van onderzoek en toetsing 
Met behulp van rekenmodellen worden de waterstanden langs de wat«freringen 
van het Schelde-estuarium berekend voor een maatgevende extreme $torm.voor de 
gevolgen in de Wcsterschelde zal in i&r geval ook het efíect van de verandering 
van de hoogwaterstand in twee dimensies berekend worden. 

Op basis van de berekening van de hoogwaterstand bij doodtij en springtij kan de 
dynamiek van de waterbeweging worden bepaald en hoe groot de veranderingen 
hierin zijn.20 zal worden bepaald hoe groot de veranderingen zijn in de arealen 
intergetijdengebied. Dit is belangrijke infomatie om de ecologische effecten te kun- 
nen inschatten. Bij de berekening zullen gemiddelde tijcondiies worden gehan- 
teerd. De looptijd van een getijgolf is een ander kengetal &t informatie geeft over 
de veranderingen in het watersysteem. Hoe groter de veranderingen in de looptijd, 
hoe sterker het systeem wordt beïnvloed. 

Voor het bepalen van de waterkwaliteit wordt gewerkt met interpretaties van de 
resuitaten van de waterbewegingsmodelkn. De gemiddelde watemrveningstijd is 
een parameter die van belang is voor de waterkwalmit. Deze parameter en andere 
resultaten worden door experts geïnterpreteerd. 

Met het geïntegreerde watekwegingsmodel worden de veranderingen in de posi- 
tie en de lengte van het zoet-zout-overgangsgebied bepaald. Ook wordt bepaald 
hoe het overgangsgebkd als gevolg van seizoensinvloeden 'wrschuiít'door het 
estuarium. De beiangrijkste'motor'achter de verschuiving van de poskie van de 
overgang is de bovenafvoer van de M e .  Om dit in beeld te brengen wordt een- 
maal een springtijdoodtij-cyclus met een gemiddelde afvoer doorgerekend. 
Veranderingen daarin (behalve seizoensinvlocden) zijn het gevolg van ingrepen d i i  

buiten de Ontwikkelingsxhctr 2010 vallen. 

Op basis van bestaande meetgegevens wordt in het onderzoek bepaald hoe de nut- 
ri2ntensituatk is in het nulahmiatiefen grofweg wordt de verandeing van de nut- 
riëntensitwtie (concentraties en verdeling over het estuarium) ten gevolge van de 
Ingrepen bepaakLVoor de bepaling van het zuurstofgehalte is h a  onderzoek gericht 
op het nmtclkn van de positie en m n g  van het 'zuurstofioze'gebied op basis 
van beschikbare metresultaten. 

In het onderzoek wordt eveneens bepaald of er significante structurele veranderin- 
gen zulkn optreden in de troebelheid van de waterkolom. Het gaat dan niet om de 
beschrijving van de'natuurlijke variattic: maar om de systeemveranderingen ten 
gevolge van de ingrepen. Het morfologisch onderzoek op de Westerxhelde geeft de 
basisinformatie voor de inschatting van de slibhuishouding in de waterkolom. 

Tot slot hechten de toxische stoffen zich vooral aan het slib en wordt het vrijkomen 
ervan bepaald door de zuurstothuishouding: op die manier kan uit de voorgaande 
ondemken een uitspraak gedaan M e n  over de venpreiding van toxische stof- 
fen. 

Betrefíende de verspreiding van toxische stoffen, zal een toetsing aan de nomen 
van de Eumpse Kadenichtlijn Water de belangrijkste beleidsta zijn. 
Stadkgebiad 
Behaive h a  algemeen beschreven studiegebied is ook de Oosterxhelde een onder- 
deel van het studieqebMde invloed van de Owrxhelde op de waterstanden in de 
Oosterxhelde wordt uit eerdere studies afgeleid. 

Referentiejaren 
De veranderingen in de waterstanden en waterstromen treden vrijwel direct op 
nadat de fysieke kenmerken zijn veranderd Het zijn juist deze kenmerken die zich ' 
gedurende een lange periode langzaam aanpassen. De gevdgen voor water worden 
bexhmen voor twee momenten in de tijd:2010 (onmiddellijke effecten) en 2030. 
Klimaatverandering en daatuit volgende zeesplegelrijzing is een doorgaand proces. 
Enigszins reëk verwachtingmaarden kunnen voor een periode in de orde van 
grootte van vijftig tot honderd worden gegeven op kwalitatieve basis. 

Mitiprende en conrpenrcrende nu;ihwleien 
Migerende maatregelen om de dynamiek van de waterbeweging te beheersen, lig- 
gen in ingrepen als een stomwloedhering of meer ruimte aan de rivier geven. De 
Sigmaplanprojecten omvatten reeds dit soort oplossingen, en kunnen als inspiratie- 
bmn dienen voor andm ingrepen om waterbeweging te beheersen. 

ik waterkwaliteit is moeilijk te beïnvloeden door lngrepen in of aan het estuarium 
nlf.Watmivering en minimaliseren van emissies van onder m m  scheepvaart zijn 
belangrijke mitigmidc maatrqekn. 



5.3.3 Ondenoeksciuster Natuur 

Te ondenwlrrn efíecten en de onderlinge relaties 
De effecten op de natuurlijkheid en diveniteit van het estuarium zijn gmtendeeis 
terug te weren op de cffea«i op water en bodem (morfologie). De berekende 
effecten voor bodem en water worden doorvertaald naar gevolgen voor het 
(natuurlijk) funaioneren,de leef- en voedselgebieden (ecotopen) en voor de orga- 
nismen in het estuarium. 

De volgende cffcctcn worden onderzocht: 
Vernietiging van biotoop of creatie van biotoop (verplaatsing van geulen en pla- 
ten en ontstaan van nieuwe intergetljdengebieden).Ten gevoige van de wijzigin- 
gen in de bodcmmorfologle ontstaat een effect op bodemgebonden diergme- 
pcn.levens ontstaan hierdoor een indirect lokaal efíect op visen en effecten op 
vogelpopulatia. De ingnpen hebben ook invloed op de slik- en schorgebonden 
vqetatles. 
Rustvtrstorlng van vogels en zeezoogdieren die een invloed kan hebben de 
populatiesamenstelling. 
Kwaliteitsveranderingen in het aquatische milieu met gevolgen voor de organis- 
men die erin Imn:  
- Verandering van het gehalte aan zwevende stof in de waterkolom beperkt de 

llchtdoordrlnging. Hierdoor wordt de algengroei belemmerd en ontstaat een 
eífect op zogenaamde filterfeeden zoals kokkeis, die moeilijkheden kunnen 
ondervinden in hun voedselopname.Ook is het zo dat zichtjagers (vogek en 
vissen) minder goed hun prooi kunnen vinden. 

- Verandering in het zuurstofgehalte heeft een effect op alle in het water Ieven- 
de organismen.Vooral vissen zijn h i e m r  gevoelig. 

- Verandering van het gehalte aan voedingsstoffen heeft een effect op de algen- 
groei. 

- Verandering in het gehalte aan toxische stoffen in water of waterbodem heeft 
een invloed op de vitaliteit van de aanwezige organismen. 

Methode van ondenwk en toetsing 
De morfologische simulaties in het ondermekxluster Bodem zullen een indicatie 
geven van de bodemligging op de korte en middellange termijn. Dit vormt de basis 
voor het bepalen van de ligging en omvang van de te onderscheiden fysiotopena. 
In het estuarium speelt het zoutgehalte een belangrijke ml. Indien een relevante 
verplaatsing van de zoutgradiënt wordt vastgesteld in het onderzoekduster Water 
(bijvoorbeeld ligging, lengte) dan zal het detailonderzoek informatie g e m  voor de 
interpretatie naar organismen. 

9 omvatten & aMotirdK  ken^ van ecnopcn 

Tevens spelen met name in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium ecotoxico- 
logische aspecten en gebrek aan zuurstof een rol.0~ basis van onder meer slibvoor- 
spellingen kan een vertaling naar effecten op soorten en natuurlijkheid worden 
gemaakt. 

In het ecologisch onderzoek wordt de hele keten tussen ingreep via gmtendeels abi- 
otische tussenvariabelen naar het uiteindelijk effect (de als relevant beschouwde 
aspecten) bepaald. Een voorbeeld van een dergelijke keten is: 
Vermiming vaargeul+ verlies x ha slik + verlies x ha focmgf!ergebiedsteMope~ + 

verlies x aantal dagen bonte mndlopcr. 

Zoals uit het voorbeeld blijkt, worden de effecten op soorten veelal afgeleid uit 
effecten op (de oppervlakte van) ecot0pen;de inzet van GISn is bij het berekenen 
van effecten dan ook belangrijk. 

Voor de bepaling van de diirsiteii van de ecosystemen wordt als eenheid'hectare 
natuurtypenl(morfologische eenhedenRysiotopen) gebruikt.voor de bepaling van 
de diveniteit van de soorten wordt de eenheid'aantallen aandachtssoorten'(hogere 
planten, vissen, broedende en niet broedende vogels, zeehonden en overige soorten) 
gebruikt. Evaluatie van natuurlijkheid aan de hand van de abiotische kenmerken 
gebeurt via interpreîatie van de gegevens uit de overige ondemeksdusters. 

Voor toetsing aan het beleid is het Eumpese, Nederlandse en Vlaamse natuurbeleid 
bijzonder relevant. Er zal gekeken worden naar het beleid inzake het Eumpees 
Natura 2000 - netwerk dat in nationale ecologische hoofdstructuren is vertaald. De 
verplichtingen vanuit de Eumpese Vogel- en Habitatrichtlijn, eveneens vertaald in 
nationale of gewestelijke regelgeving,zullen een specifieke plaats in de effectwor- 
spelling innemen. Effecten op soorten van Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn en Bijlage 2 

en 4 van de Hab i i i j n ,a lsmede effecten op habiits van Bijlage 1 van de 
Habitatrichtlijn zuilen m kwantitatief mogelijk worden bepaald. Bij het beoordelen 
van de significantie van een mogelijk effect wordt uitgegaan van een 'worst cadop 
gmnd van effectvoorspellingen van bepaalde alternatieven kan vervolgens worden 
onderzocht of en zo ja, welke mitigerende maatregelen kunnen worden genomen en 
welke effecten zullen restm.Voor htstgenomde effecten dient volgens a h 6  
van de Habitatrichtlijn te worden gecompenseerda. 

Studiegebied 
Primair worden de gevolgen voor de natuur bepaald voor het plangebied inclusief 
de betrokken Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden en de maximale ruim- 
telijke varianten van het Natuumntwikkelingsplan (NOP). 

n GIS Is de añuntlng n n  Geognflxhe infmatk Systemen. Deze kunnen gebruikt worden om mct digitale 
tuctmwwih*raidkpcMed~1iyxrtcm&n~1n&~~nnemkpuldtypcgcMcd 



Er zullen ook gevolgen zijn voor gebieden die grenzen aan het estuarium (Voordeita, 
ûosmcheide en binnendijkse gebieden). De gevolgen voor deze gebieden zullen 
alken Indicatiefwoden aangegeven voor zover n samenhangen met de primaire 
gevolgen en voor zover n significant worden geacht. Dit geldt ook voor de effecten 
die optreden In de Oorterscheide. 

Het Schcldccmiariwn heeft voor veel soorten een significante betekenis voor het 
'Noordwest-Europese natuursysteem'(Natura 2000 ncnnerk). De gevolgen van ver- 
anderingen in het Scheideestuarium worden afgezet tegen dat grotere geheel om 
iets te kunnen zeggen over de significantie van de cffwtcn. 

Refwentiejrren 
De nfwmtiejaren vwr de gevolgen in het onderzockrcluster Natuur zijn 2010 voor 
de onmiddellijke efíecten en 2030 voor de effecten die pas later ontstaan ten gevol- 
ge van de wijzigingen in morfologie en waterbcweging en -kwaliteit.Gebaseerd op 
de kwalitatiew beschrijving van de op de morfoiogk op zeer lange termijn 
(50-100 jaar), zal ook een beschrijving van de natuurpotenties gegeven worden. 

Mitigmnde m crinpenunnde m u t r q e l e n  
Op gmnd van cffcctvoorspellingen van alternatieven zal vervolgens worden onder- 
zocht of en m ja,weike mitigerende maantgeb kunnen worden genomen en 
welke effecten zullen resteren.voor laatstgenoemde effecten op soorten en habitats 
dient volgens art. 6 van de Habitatrichtlijn te worden gecompenseerd. Bij de beoor- 
deling en veqelijldtig van de altematieven zal waar mogelijk kwalitatief de mate 
aangegeven worden waarin de beschreven effecten mitigeerbaar en compenseer- 
baar zijn. In het Strategisch MER zullen mogelijke aanvullende mitigerende en com- 
penserende n w t q e l e n  worden benoemd, maar nlet veder worden uitgewerkt 

Al- 
In dit ondermekduster worden de disciplines gqmepeerd die Indirect Mnvloed 
worden door de Ingrepen en geen directe &tie hebben met de plandoelstellingen. 
Dc benaming en afbakening van de onderzoeken sluit aan op de gewoonten in het 
onderzoek in de mliieucffechapportaqe. Hlehij kan onderscheid gemaakt worden in 
specialistische onderzoeken op het dak van impact op landschappen,geluid, lucht- 
montniniging, en externe veiligheid. De ondermeken naar woon- en leefmilieu en 
de geb~ibwaarde van het gebied zijn aggregerende onderzoeken die de m e n  
uit de andere ondermeken vertalen naar Impact op de mens. 

Veranderende mobiliteit 
Ten gevolge van de uitwring van de Ontwlkkellngsxhets 2010 wordt een Impact 
verwacht op mobiliteit door wijziging in vrachtverkeer in h a  gebied. In de MKBA die 
parallel met het Strategisch MER opgesteld wo& worden de wijzigingen in de 
mobiliteit in het g e b i i  via vewoerspqnoses in beeld gebarnt. Dit levert rechtst- 
reeks infomiatie voor de ondenoeksaspecten geluid, luchtvemntrelniging en 
geb~ikswaarde van het pcbied. 

landschap en monumenten 
Te ondcrrPckm cffcam m de ondcriinpc datia 
Voor de interpretatie van de effecten op het landschap,wordt het landschap geïnte- 
greerd bexhouwd.Er wordt dus niet alleen gekeken naar de verschillende elemen- 
ten die het landschap vormen maar ook naar de onderilnge relaties. 

De effecten van de Ingrepen aan de waterloop, die in beschouwing genomen wor- 
den, zijn: 

visueel-~imtelijke efíecten,mmamelijk ten gevolge van nieuwe constructies 
en de berging van bijvooikdd baggerspecie op het land; 
Invloed op cultuurhistorische eiementen en archeologische waarden o.a. ten 
gevolge van afgravingen en de verruiming; 
wijzigingen in de onderilnge Interacties in h a  landschap op een hoger schaalni- 
wau, waarbij de invloed op het Schelde-estuarium als geheel inclusief bodem, 
water m  dogk kc he relaties, met lnvloed op landschappelijke structuur, van 
bdang is. Invioed van bijvooibeeid watqeihvijzigingen op het ardicologi i  
erfgoed en andere invloeden d i  op projectniveau moeilijk kunnen worden inge- 
schat worden hier beschreven. 

Mcthode van ondcnook m W n g  
De methode van ondmoek is gericht op diverse aspecten die samen het landschap 
en zijn waarde bepalen. invloeden op bijzondere aardkundige waarden zoals geo- 
objecten en geomorfdogixh waardevolk gebiien worden beschreven. De archeo- 
logische waarden worden bcmideed aan de hand van de monumenten en archeo- 
logische vindplaatsen die zich in het efíectgebied bevinden en van de gebieden met 
een hoge archcdogische vmvaditingswaarde. De cultuurhiische waarden wor- 
den gei9alueerd aan de hand van de beschermde monumenten en stads- en dorps- 
gezichten m de nlet beschermde patronen en waardevolle elementen. 

De visueel-~imtelijke effecten worden onderzocht aan de hand van de volgende 
ondenodwiteria: 

de samenhang lussen de stnichimmde elementen en patronen en de Nimtdij- 
ke eenheid van gebieden; 



de fijnmazigheid en de schaal van het iandschap,aíhankeiijk van opgaande land- 

xhapseienmten; 
de openheid gcbarecrd op de mate van vrij zicht en de maat van de open ruimte; 

de toegankelijkheid die ook de Mngswaarde van iandschappen belnvloedt; 
de landxhappeiijke afwisseling. 

De viruele beieving en de pe~eptie van de ingrepen in het mariene landschap 
spek  een m n  beimgrijke rol als de impact op de landschappelijke muctuur.Men 
kan er van uitgaan dat beide componenten sterk met elkaar verbonden zijn. 

Bij grootschalige functieverandering van gebieden, zoals bij de aanleg van gecontm- 
imde gmducccrde getijdengebieden (GGG's) of natuurontwikkeling op agrarische 
gronden (wetlands), k niet eenduidig vast te stellen of het per saldo een positief of 
negatief effect op landschap betreft en zal volstaan worden met een beschrijving 
van (positieve en negatieve) effecten. 

Beleldstoetsing gebeurt aan de hand van waarde die aan iandschappen worden 
gehecht via onder meer de status van reiktlandschappen, landschappelijk waarde- 
volle gebieden of beschermde landschappen. Positief is ais deze iandschappen 
bewaard biljven of versterkt in hun waarde, negatief is wanneer ze aangetast wor- 
den of verdwijnen. 

wkpcbkd 
Alleen de gevolgen van ingrepen in het plangebied zelf en de directe landstrook 
daaromheen binnen de zogenaamde Achtwijdte (oftewel de strook van waaruit het 
estwrlum direct in zicht en g d  is) worden nog bestudeerd, tot maximaal 500 

meter binnendijks. De indirecte gevolgen voor het landschap als gevolg van een 
functkwijziging buiten het plangebied worden niet beschouwd. 

R&~nHepren 
De meeste effecten op het landschap ontstaan pas na enige tijd wanneer op middel- 
lange termijn de effecten van de ingepen gestabilisctrd zijn (2030). Het verdwijnen 
van monumenten of archcdogkche terreinen is een effect dat onmiddellijk optreedi 
bij de ingreep, dus In 2010. 

M ~ m @ m p c n s ~ m w m g c k n  
Heî mitipmn of compenseren van dfcctcn op monumenten en landschappen is 
over hei algemeen slechts beperkt mogelijk,omdat het in veel gevallen,zoais bij 
gconiorfologk,archcdogk en monumenten gaat om permanente verstoring of ver- 
nietiging van w a a k .  in sommige gevallen kunnen door lokale maatregelen (zoals 
het plaatsen van keermuren) permanente effecten op bijvoorbeeld monumenten 

worden voorkomen. Bij het verloren gaan van waardevolle (historische) bepiantin- 
gen is weliswaar herplant mogelijk, maar het duurt vaak weer veie tientallen jaren 
voordat het oorspronkelijke beeld is hersteld.Veeial is bovendien de historische of 
landschappelijke context verloren gegaan. 

Door het uitvoeren van een bepaaid beheer kunnen wel mogelijk optredende nega- 
tieve effecten op het visueel-ntimtelijke landschap worden gemitigeerd. 

Geluid 
Te ondemken cffcctcn en de onderlinge Mes 
De belangrijkste effecten van de ingrepen met betrekking tot de ondenoeksdisci- 
pline geluid hebben te maken met activiteiten die ofwel tijdelijk oíwel pmnanent 
een bijkomende of versterkte geluidsbron in het gebied vormen.;lowcl de geluids- 
toename van activiteiten zoals de baggerwerken en verplaatsing van kruisende 
infrastnictuur, als de bijkomende geluidsproductie van de toename van transporten 
in het gebied,worden bexhreven.Toename van geluidhinder he& invloed op de 
mensen die in het gebied wonen en werken, maar ook op dieren. Interpretatie van 
deze effecten gebeurt bij het ondenoekxluster Natuur en in de ondenocksdixi- 
pline toxicologie en psychosomatische aspecten. 

Methaàe vrin ondermek m toctwtoctwng 

Voor het aangeven van de geluidssituatie wordt uitgegaan van de zoneringsmetho- 
diek overeenkomstig de Wet geluidhinder van Nederiand, ûok op het Vlaamse 
gmndgebii wordt deze methodieâ toegepast.Voor scheepvaartlawaai k in deze 
methodiek niets voorzien. Alleen bij een verwachte grote toename van het scheep- 
vaartlawaai bij woningen in dotpen of steden (niet voor vrij liggende woningen) zal 
op basis van de rekenmethode voor industrielawaai inzicht worden gegeven in de 
omvang van di effect.De eventuele lokale geluidstoename in een bepaald gebied 
door wijzigingen aan de kruisende infrastruchiur, bijvoorbeeld het verhogen van 
bruggen, wordt beschreven. De toegepaste methode zal, indien noodzakelijk, 
gebruik maken van GIS-kartering en opperviakteberekeningen die zullen aangeven 
welke wijziging ontstaat in de oppervlakte geluidsbelast natuurgebied en stedelijk 
woongebied. De cumulatieve effecten van diverse geluidsbronnen in het gebied 
worden ingeschat door de gebieden met wegverkeerslawaai, spoomrltmsbwaai, 
industrielawaai en scheepvaartlawaai te combineren. 

Trillingqewlgen van de ingrepen zuilen, daar waar nodig, kwalitatief beschreven 
worden. 



Toetsing aan het beleid omvat de toetsing aan geluidsnormen in de Nederlandse en 
Viaamse mtgcving.SpedRek is de mstoring van de Vogel- en Habitatrichtlijn- 
gebkden van beiang in den studie. 

wkpcbicd 
De primaire gevolgen worden vastgesteld in de directe omgeving van het piangc 
M d  tot maximaal 500 meter,ahnkelijk van de reikwijdte van de akoestische beïn- 
vloeding. De grenzen vloeien wk direct voort uit ingnpen in het plangebid. 

R~~ 
Geluidhindertmdt op tijdens of onmiddellijk nadat de ingreep is geimplementeerd 
(2010). 

Mitìpcnndc m (ompensetrnde m a m g d m  
Mitigennde en compenserende geluidsmaatregelen zijn bronmaatregelen of maat- 

meien die de overdracht van geluid bepwken. indien nodig vanuit natuur kunnen 
voor scheepvaartlawaai een aantal bronmaatregelen worden genomen,deze wor- 
den kwaliiefbeschwwd.Op plaatsen waar de ingrepen ook andere bronnen &n 
scheepvaart betrekt zoals weg- en railverkeer, industrielawaai, worden mogelijke 
maatregelen eveneens kwaliitief beschouwd. 

Luchtwrontreiniging 
Te onho&n cffcctcn m dt onderlinge dotia 
Een toename van de emissia naar de lucht is een gevolg van een toename van het 
aantal scheepvaartbewegingen of van mogelijke baggerwerkzaamheden. Het stor- 
ten, opsiaan enlof verwerken van de gebaggcrdc specie kunnen indirect een effect 
hebben op de luchtkwaliteit maar kunnen ook geurhinder vemorzaken.Wijzigingen 
in de bestaande luchtkwaliteit zijn alleen te verwachten tijdens de aanlegwerk- 
uamheden en Mj wijzigingen in transportintensiteiten. 

Enerzijds is er bijgevolg een wijziging te verwachten in de emissies door een stijging 
van het aantal schepen, anderzijds moeten bijkomende emissies van vrachtwagen- 
vervoer, spoorvervoer en mogelijk binnenvaart in beschouwing worden genomen. 
De alternatieven waarbij in het ene geval een mniiming van de vaargeul k w r -  
den en in het andere geval een voorhavenontwikkeling, hebben vermoedelijk w- 
schillende impacts op de alwikkeling van transporten. Dit wordt in eerste instantie 
beschreven in het ond«zodc rond ruimte en mobiliteit maar wordt in het onderzoek 
naar luchtvemntreiniging mder geinte~reteerd, met name op het vlak van de toe- 
komstige CO,-productie. Resultaten uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse en 
de onderzoekdiscipline ruimtelijke M e n  en mobiliteit dienen hiervoor te wor- 
den geTntqreerd. 

Tot slot zal extra intergetijdengebied een extra CO,-fixatie tot gevolg kunnen heb- 
ben. In het l i i t  van de Kyoto-afspraken kan dit een gunstig effect zijn. 

Methode wn ondcnock m mtshg 
In dn Strategisch MER bep«ken m ons echter tot een algemene, vooral kwalitatieve 
evaluatie van de omgevingslucht. Hierbij wordt gekeken naar een mogdijke toena- 
me van de l m n i p e n d c  parameten, de algemene emissiebijdrage, door 
een wijziging in de vnkmsmomen.De evolutie van verschilknde compomntm in 
de lucht wordt brsproken: kodstofmonoridc, stikstofoxiden, zwaveldioxide,fljn stof 
en vluchtige otynische componenten.V«ymidingsbere&eningen van deze stoffen 
worden evenwel niet uitgevoerd. 

Verder wordt een ondenchcid gemaakt tussen de emissie van broeikasgassen (CO,), 
verzurende gassen (NO, en W,) en de ozonprecursoren (NO, en VOS). Andere gassen 
worden buiten beschouwing gelaten. 

Beleidstoetsing kan gebeuren aan nationale en internationale normen.Toetsing aan 
de Kyoto-doelstellingen bemffende de broeikasgassen wordt ook in algemene zin 
behandeld. 

ShrdIcgcbicd 
De effecten worden vastgesteld in de directe omgeving van het plangebied tot 
maximaal 100 meter,ahnkelijk van de reikwijdte van de emissies. Daarnaast zijn er 
mogdijk miliigevolgen d k  een indirect gevolg zijn van de ingnpen (of h a  ont- 
breken van ingrepen) in het plangebied. Bijvoorbeeld zou het niet-verdiepen kunnen 
leiden tot extra wegtransport en &t leidt tot extra uitstoot geluid, etc. Deze efíec- 
ten worden niet kwantitatief,maar kwalitatief aangeduid. Het effectengebied is dan 
grofweg Zui i -Ncder iand en Noordwest-Vlaanderen. 

/?efcmtiqa~n 
Luchtverontreiniging treedt onmiddellijk op nadat de ingreep is geïmplementeerd. 
Impact van ludltmontreiniging op andere ontwikkelingen zoals de klimaats~ijzi- 
ging manifesteren zkh echter pas na verscheidene decennkaiieen op het referen- 
tiejaar 2100 kan een doorkijk gegeven worden. 

Mitipmndc en opcnKIMdC nrwmpcitn 
Wijzigingen in het bekid en het opleggen van internationale nonnen voor de 
scheepvaart kunnen in eerste instantie zorgen voor een daling van de S02-uitstoot 
en vmdgcns odr voor een wbetedng inzake vcmiring van de omgeving. Ook 
mitigennde mmgeien voor andere stoffen bevinden zich in de sfeer van bdeids- 
maatregelen. Beperking van de emissies aan de bron door productbdeid en techno- 



logische verbeteringen zullen ook onderdeel kunnen vormen van de mitigerende 

maattgelen. 

Mme rriliglnid 
L ondmekrn &cten en onderlinge doties 
Het transport van ammoniak en andere gevaarlijke stoffen over de khelde leidt tot 
externe veiligheidsrisico's voor omwonenden zowel in Nederiand als in Vkanderen. 
In Nederland is op een aantal plaatsen sprake van overschrijding van vastgestelde 
individuele risicocontour (die ligt op een risico van 1:lO-6). In Vlaanderen bestaat 
een dergelijke norm niet. 

Tengevolge van de verruiming zullen veranderingen in het transport van gevaarlijke 
stoffen over de waterweg kunnen optreden, hetgeen de ligging en omvang van de 
risicocontour beWAocdt. Het alternatief voorhavenonîwikkeling heeft andere effec- 
ten op de externe veiligheid. 

Mode w n  onderzoeh m wng 
Bij het onderzoek ui ervan uitgegaan worden dat w r  het gedeelte van de Schelde 
waar de wijziging van exteme veiligheid zich potentieel stekde Nederlandse nor- 
mering wordt toegepast. 

Thans is een actwlisatie van het algoritme voor de berekening van de risicocontou- 
ren aan de gang. In het Strategisch MER zullen met behulp van dit g e a a w l i r d e  
rekenprogramma de risicocontourm voor een aantal verschillende verkeersscenario's 
berekend worden. De verkeersscenario's betreffen het nuialtematief en een verder 
verruimde vaargeul (tot getijonalhankelijke diepgang van 13,l m) voor de referen- 
tiejaren, m a  de drie economische scenario's vastgesteld door het Centraal 
Planbureau (CPB) en de Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).Op 
deze wijze worden de effecten van een eventuele wmiiming en de economische 
groei op de externe veiligheid duidelijk in beeld gebracht. 

Studegebicd 
Het pmbleern van de exteme veiligheid in Nederland (gebaseerd op het transport 
van ammoniak) doet zich in Vlaandm alleen voor op het korte traject tussen de 
Belgisch-Nederlandse grens en het Zandvliet-ûerendmht-sluhncomplex (en in de 
haven zelf tussen gencemde sluizen en de oversbginstailaties van B W .  
Stmomopwaarts van het Zandvliet-Bmndmht-sluizencomplex komt geen arnmo- 
niaktransport over de khelde meer voor. 

Rrlbcntiejaren 
Drie nfcrentkjaren worden onderzocht: 2010,2020 en 2030. 

Mitigerende m campcnKrmdc maatrqekn 
Mitigerende maatregelen moeten,indien nodig, gezocht worden in maatregelen in 
het beleid inzake transport van gevaarlijke stoffen en nautische maatregelen in het 
vaarwegbeheer. 

Woon- en leefmilieu 
konderzoeken &cten en &ondcrlingcdotics 
De effecten op het woon- en leehiiieu bepalen de effecten op de gezondheid. 
Gezondheidseffeaen zijn niet onmiddellijk zichtbaar omdat er een vertraging 
optreedt. Uit de andere deelonderzoeken volgen de effecten zoals wijzigingen in 
geluid, iuchtvemntreiniging en geur, externe veiligheid, bodemvervuiling, 
water(bodem)vemntreiniging, die samen de gezondheid en bekving beïnvloeden. 
De gezondheidsekten worden gerangschikt naar potentieel gezondheidsrisico. De 
kwaliteit van de beleving en effecten hiemp worden afgeleid uit de resultaten in het 
onderzoek naar ruimtelijke functies en mobiliteit in het onderzoek naar de gebruiks- 
waarde van het gebied, als ook landschap en monumenten. De wijziging in externe 
veiligheid91 ten gewige van de ingrepen in het estuarium heeft eveneens een 
invloed op de menselijke beleving van het gebied.Ook al deze wijzigingen in 
gebiedsbeleving hebben &n mogelijk weer een invloed op de gezondheidstoestand 
van de mensen in het gebied. 

Maho& van onderzoek en toetsing 
De onderzceksaanpak naar de gezondheidsefíecten bestaat uit het uitvoeren van 
een kwalitatieve gezondheiddktmxning, afgeieid van de lokale gezondheid&- 
fectxreening, die is opgesteld door het Bureau Medische Milieukunde te Dieren in 
Ncdtrland.Voor de effectbeschrijving houdt dit in dat per alternatief aan elk beoor- 
delingsuiterium een guondheidkundii score (GES-score) wordt toegekend,die 
varieert van O tot 6. Deze scores zijn gekoppeld aan streef- of grenswaarden enlof 
eenheden die intemationaal aanvaard Bjnlol. ûeleidstoetsing gebeurt ook aan de 
internationale normen (World Health Organization). 

Effecten op de externe veiligheid worden in een apart onderzoek uitgewerkt en ver- 
taald naar de psychosomatische gevolgen voor de gebiedsbewonen. 

Studiegeiticd 
Het studiegebied is op voorhand moeilijk af te bakenen, omdat resultaten van ande- 
re aspecten worden gebruikt. Het uiteindelijke studi ibied wordt daamm bepaald 
door de studiegebieden van de relevante toeleverende aspecten. 

9) De n ~ m n  vclligheidsondenoclr M n  zkh in hei bijzonder op k manderingen in vdlighcidsririm's van caiamiieli bij xheepvaarîîransporten van gcvaariijke stofin 
10) Dm wuidm brm zkh op onder ander de NO(A)Ei m/ofTDI zoab beschikbaar in k litmhiur bij onder rndm k Wotid HeaM Organiurion (WHO) of hei Envimnmental hmq 1 40 



R&tntiejam, 
De eífecten van de ingrepen op de toxicdogixhe toestand en de psychosomatische 
gevolgen kunnen onmiddellijk optreden,dus vanaf het moment dat aan de ingreep 
wordt gewerkt. In het Smtegisch MER worden de effecten beschrewn voor de korte 
m i j n  (2010) evenals voor de aanlegfase.Tevens wordt een doorkijk gegeven naar 
de middellange termijn (2030). 

MMrgmndc~~pcn-mocrtnpdcn 
hngefichte maatregelen zijn preventieve maatregelen voor de gezondheid. 
Mitigerende maatregelen kunnen liggen in beperkingen van emissies en hinder. Ze 
kunnen ook de gehinderden M de hinderbron maximaal uit elkaar houden of van 
elkaar afschermen (geluidwerende maatregelen, grote afstanden tot bronnen van 
luchtwrontreiniging).Vermindering van de beleving van de ruimte kan gemitigeerd 
worden door visuele ingrepen (zoals vegetatieaanplanting). 

bcbnilluwurde van het grbied 
Te ondenociken effecten en de onderlinge RI~CS 
De gebruikswaarde van het gebied wordt bepaald door de mimtelijke efíecten en de 
effecten op de mobilieitsafwikkeling in het gebied. 

Door het aanpassen van de bestaande waterweg worden andere ruimtebehoevende 
functies gewijzigd,zoals rmatie.Van een ingreep in de waterloop zeif,zoals de ver- 
miming, worden voornamelijk secundaire mimteiijke effecten verwacht ten gevolge 
van een toenemende scheepvaarttransporten.Ook de visserij zal beïnvloed worden, 
onder meer via de invloed op de kraamkamerfunctie van het estuarium, hetgeen 
onderzocht wordt in het ondemk Natuur. Een verder gevolg is dat er eventueel uit- 
breiding van de terreinen van de Scheldehavens en bijkomende lijninfrastructuur 
voor het achterlandverkeer kunnen ontstaan. Deze ingrepen vallen buiten de 
Ontwikkelingsschets 2010. Ingrepen die wel aan de oevers gebeuren of ruimtebe- 
slag hebben op de landzijde hebben een verandering in de verhouding van de ver- 
schillende bodembestemmingen in het gebied tot gevolg. Waarschijnlijk heeft een 
nieuwe infrastmctuur zoals bijvoorbeeld de stormvloedkering, de aanleg van de 
Ovmchelde of de berging van baggerspecie op het land de meeste mimteiijke 
impact. 

Vooral van de verruiming van de vaargeul worden signiíìcante mobilieitseífecten 
verwacht door de verbeterde getijonafhankelijke toegankelijkheid van de haven 
van Antwerpen voor grotere schepen. Dit zal een verschuiving van de goederenstro- 
men van en naar de havens in de zogenaamde'Hamburg - Le Havre range'met zich 
meebrengen. Het maritieme verkeer en het achterlandverkeer zal sterker toenemen 
dan ronder uitvoering van de verruiming. 

Een alternatief met een ontwikkeling van een zogenaamde voorhaven in het m- 
arium in Zeebrugge of Vlissingen,zal ook mobiliteitseffecten tot gevolg hebben, 
omdat dit een volledig anderr verkeersafwikkeling zal veroorzaken van de scheep 
vaarttransporten op het estuarium. 

Een verschuiving van de modi die gebmikt worden voor goederentransport uit de 
havens, is ook mogdijk,zowel bij de verruiming als bij de voorhavenontwikkeling. 
Wanneer de m i m i n g  niet uitgevoerd wordt zullen waarschijnlijk verschuivingen 
optreden naar wegwim. 

De verkeerstudie ten behoeve van de MKBA zal aangeven hoe groot deze te ver- 
wachten verschuivingen zijn.ook de Overschelde kan een effect hebben op de 
xheepvaart,via het effect op het vaarvenster.Ten gevolge van bepaalde ingrepen 
op het land en aan de oevers kunnen ook lokale mobiliteitseífecten ontstaan door 
een verandering van de bereikbaarheid. 

Methode van onderzoek en toetsing 
De analyse die wordt toegepast vertrekt vanuit de toekomstig verwachte vervoers- 
gegevens, die uit de MKBA naar wmi komen. De ruimtelijke impact van de projec- 
ten wordt vergeleken met het huidig mimtelijk functioneren in het gebied.Vanuit 
het standpunt van ruimtelijke ordening is voornamelijk de optimalisering van de 
bestaande ruimtelijke structuur - en de functionele vefbindingen daartussen - ais- 
ook de stimulering van mogelijke toekomstige positieve ruimtelijk-functionele ont- 
wikkelingen van belang. 
In de toekomstige situatie wordt op basis van een analyse van de ingrepen bestu- 
deerd wat de impact is op: 

mimtelijke relaties en verhoudingen tussen wonen en werken, met bijzondere 

aandacht voor economische sectoren als landbouw, visserij en recreatie; 
ruimtelijk functioneren van wonen (relaties tussen woonkernen): sociale aspec- 
ten; 
ruimtelijk functioneren van andere functies: winkelen, recreëren, gezondheids- 

zorg, etc.; 
impact op de bereikbaarheid doordat het bereiken van bepaalde functies als 

moeilijker of onmogelijk wordt ervaren. 

Er wordt kwalitatief een inschatting gemaakt van de problematiek van bereikbaar- 
heid van bepaalde punten en de wisselwerking met verschuivingen in de verdeling 
tussen vervoerssoorten. De effecten op de menselijke leefomgeving worden door- 
vertaald naar beleving in het onderzoek rond het woon- en leefmilieu. 



studkpcbicd 
Voor de Nimteiijke en mobilite- worden de volgende grenzen w r  het 
studkpcbied !#&ante& 

primaire gevolgen in h a  plangebied zelf en de directe landstmok daaromheen 
(de strook van w a a ~ i t  het esîuarium dimt in zicht en gevoel is); 
smidalre gcvdp«i in de m imm tq io  rond het estuarium.Gedacht wordt aan 
gebieden mtt een omvang van b i j w m h l d  geheel Wakheren of geheel Zeeuws- 
Viaanderen. Dat wll zeggen het gebied dat qua ruimtegebruik samenhangt met 
het estuarium (bijworkdd via mmatkgebieden, bedrijventerreinen en woon- 

gebkden). 

Rehenticjam, 
Ruimteiijke en mobiliteitsefíecten treden onmiddellijk op nadat de ingreep is geim- 
pkmenteerd (lOlO).Een W i j k  naar 2030 kan gegeven worden voor de effccun 
die ontstaan door de ruimtelijke impact op middellange termijn. De lange termijn 
met als referentiejaar 2100 zal voor deze didplinc niet bekeken worden, omdat de 
voorspdlingrwaarde op dergelijke m i j n  w r  deze aspecten te beperkt is. 

Mmm@mpmwnndc-  
Mitigerende maattqden omvatten in het bijzonder maatregelen die de baniere 
werking en versnippering van menselijke activiteiten beperken.Voora1 het verzorgen 
van een verbinding op verschillende plaatsen tussen de twee oevers van de geplan- 
de Ov«xhelde kunnen op dit ogenblik reeâs als compenserende maairegel voor de 
barrihwerking en versnippering aangeduid worden. Deze verbindingen dienen zich 
mwei te richten op het gemotoriseerd transport en h a  spoorverkeer ais op de loka- 
le bewoner en de fiets- en wandelrecreant. 



Hoofdstuk in vogelvlucht 
De pmcedun voor het Strategisch MER bestaat u i t  drie fases. De voorfase is gestart met de publicatie van dm Kmnisgeving. Deze leidt, na inspraak en 
advlstring, to t  ofñ& richtlijnen voor de uitvoering van het m l l i i u c f f e a c n o n d t ~ ~ ~ k .  hama vdgt t e n  middenfase waarin het Strategisch MER wordt 
opgeWL De eindfase biedt opnieuw de mogelijkheid tot  inspraak en eindigt met de vaststclllng door de Ncdcrlandst en Vlaamse overheiid. 

6 

6.1 Procedure en besluiten 
Ter ondersteuning van de politieke besluitvorming in het kader van de 
Ontwikkelingsschets 2010 wordt een procedure doorlopen die voldoet aan zowel de 
Vlaamse als Nederlandse regelgeving met betrekking tot de beoordeling van plan- 
nen uit oogpunt van milieu. In bijlage 4 wordt dit nader onderbouwd. 
In het kader van de EuropeseVogelrichlijn en de Europese Habiitrichlijn en de 
vertaling hiewan naar Vlaamse @gelgeving is een zogenoemde passende beoorde 
ling nodig. De procedure om te komen tot deze passende beoordeling is gelnte 
greerd in de procedure met betrekking tot de beoordeling van plannen uit oogpunt 
van mllleu. 

Procedures, besluiten en projectorganisatie 

Als initiatiefnemer treden Rijkswaterstaat directie Zeeland in Nederland en de 
Vlaamse Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Toegang op. 
De initiatiefnemers hebben, via del~hnische Schelde Commissie (zie paragraaf 
6.3), een projectdinaie laten oprichten (ProSes) die voor de voorbereiding van de 
Ontwikkelingsxhets 2010 zorgt. ProSes is ook het adres waar bijkomende informa- 
tie over de Kennisgeving en vragen over het proces gesteld kunnen worden. 
Het bevoegd gezag in Nederland is de Staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat. 
Voor Vlaanderen is de Cel Mer van Aminal, afdeling Algemeen Milieu- en 
Natuurbeleid het bevoegde gezag en de instantie die de m.e.r. begeleidt. 
Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat en de Cel Mer van AMINAL ontvangen de 
xhriítelijke inspraakreacties. 

De procedure kan worden opgedeeld in drie fasen: 
1 voorfase:opstellen Kennisgeving, inspraak en richtlijnen; 
2 middenfase:opstellen Strategisch Milieueffectenrapport (Strategisch MER); 
3 eindfase: inspraak en goedkeuring. 

De verschillende fasen en de erbij horende procedurestappen worden hieronder kort 
nader toegelicht. 

Voorhr: opstellen Kennisgeving, inspraak en richtlijnen 
Deze Kennisgeving is opgesteld door de initiatiefnemers met een vierledig doel: 

het verkrijgen van reacties op de voorgestelde aanpak en inhoud van het 
Strategixh MER; 
het infonncren van belanghebbenden (personen en instanties); 

de eigenlijke start van de procedure; 
het verkrijgen van richtlijnen van het bevoegd gezag. 

Alvorens publicatie en inspraak plaats konden vinden, is de Kennisgeving door de 
Vlaamse Cel Mer op volledigheid beoordeeld en ontvankelijk verklaard. De Cel Mer 
heeft vewolgens de Kennisgeving met bewijs van volledigheid doorgestuurd naar 
Bestendige Deputaties, gemeenten en de dhrcrse adviserende overheidsinstanties. 

De publicatie van deze Kennisgeving vormt de formele start van de procedure. Naar 
aanleiding van de publicatie van deze Kennisgeving bestaat de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de krspraalGzoals die door het bevoegd gezag wordt geoqani- 
seerd In de navolgende paragraaf is de organisatie van de inspraak en informatie 
voorziening beschreven. 

Op basis van de inspraak en na advies van delSchelde m.c.r.-commissie'stek het 
bevoegd gezag de richtlijnen voor h a  Strategisch MER vast. Daarin is vastgelegd 
welke informatie het Strategisch MER dient te bevatten en welke onderwerpen en 
aspecten per o n W  van h a  Strategixh MER dienen te worden uitgaverkt en de 
wijze waarop. De'Schelde m.e.1.-commisrie'bestat uit een werkgroep van de 
Nederlandse Commissie voor de milieueffectrapportage aangevuld met Vlaamse 
deskundigen door de Cel Mer aangeduid. De inspraak zal aanleiding kunnen zijn om 
de in de Kennisgeving voorgestelde aanpak en inhoud van het Strategisch MER aan 
te passen. Eventueel kunnen nieuwe maatregelen, effecten of gebieden worden 
aangedragen. 



Middrnfrse: oprtollrn Strategisch MER 
Mede op basis van de voqertelde aanpak in deze Kennisgeving en de richtlijnen 
wordt het Strategisch MER door de initiatiefnemers opgesteld.Confom het Vlaams 
Decreet op de millcwffcctrapportage zijn de daartoe benodigde onderzoeken uitge- 
voerd door In Vlaanderen erkende m.e.r.-deskundigen (zie bijlage 10). 

Eindfase: inspraak m goedkeuring 
Na bekendmaking en publicatie van het Strategisch MER vindt wederom inspraak 
plaats en wordt vervolgens advies gevraagd aan de'khelde m.e.r.-commissie! 
Anders dan de gebruikelijke Nederlandse m.e.r.-procedure zal deze inspraak zich 
alleen richten op het Strategisch MER. De inspraak zal geen betrekking hebben op 
het (worgenomen) besluit. Met andert woorden: het M u i t  om een 
Ontwikkelingsxhets 2010 te maken Is op zichzelf geen onderwerp van deze 
inspraak. Door de'khelde m.c.r.-commiaie'wordt mede op basis van de inspraakre- 
aales bekeken of het Strategisch MER voldoet aan de wettelijke eisen,tegemoet 
komt aan de gestelde richtlijnen en geen onjuistheden bevat. De Cel Mer verleent 
een goed- of a h r i n g  waarbij het Strategisch MER op de inhoudelijke vereisten 
wordt beoordeeld. Daarbij gaat het om juistheid, volledigheid van de effeabcoorde 
ling conform de richtlijnen en vereiste hoofdstukken conform het richtlijnenboek 
AMINAL-Cel Mer. 

De definitieve goedkeuring van het Strategisch MER is in handen van het bevoegd 
gezag. Het bevoegd gezag zal daarbij gebruik maken van de inspraakreacties, het 
toetsingsadvies van delschelde m.e.r.-commissie'en neemt akte van de beslissing 
van de Cel Mer. 

Het definitieve Strategisch MER zal ter ondersteuning worden gebruikt bij het voor 
eind 2004 voorgenomen politieke besluit van de regeringen van Nederland en 
Vlaanderen over de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. 

Na de politieke besluitvorming zullen de voorgenomen maatregelen en projecten 
verder worden uitgewerkt. Bij deze verdere uitwerking zal naar verwachting bij 
diverse projecten de m.e.r.-procedure op project- en inrichtingsniveau moeten wor- 
den doorlopen, gekoppeld aan de voor deze projecten geldende besluitvormingspro- 
cedures. 

6.2 Organisatie van de inspraak en informatie- 
voorziening 

Deze Kennisgeving ligt van 17 november tot 17 december 2003 op de volgende 
plaatsen ter inzage: 

bibliotheken (hoofdvestigingen); 
provinciehuizen; 
gemeentehuuen; 
kantoren van de waterschappen. 

De initiatiefnemer organiseert tijdens deze inspraakronde ook een aantal lnforma- 
tieavonden.iijdens deze avonden wordt meer informatie gegeven over de plannen 
en de procedure.Ook bestaat de gelegenheid formeel in te spreken. Deze avonden 
worden tijdig aangekondigd in de media. 

Schriftelijke inspraakreaaies moeten uiterlijk 17 december 2003 zijn ontvangen 
door: 

Voor Nederland Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat 
Proses 
Postbus 30316 
2500 GH Den Haag 
tel: O i o  - 3519600 
fax:O70 - 3519601 
website: www.inspraakvenw.nl - Voor Vlaanderen 

De opmerkingen en aanvullingen kunnen ingediend worden via een inspraakfor- 
mulier. Dit inspraakformulier wordt ter beschikking gesteld bij de betrokken pro- 
vincies, steden en gemeenten. De volledige Kennisgeving en het inspraakformu- 
lier zijn te downloaden vanaf de websiie www.mervlaanderen.be. Het inspraak- 
formulier kan persoonlijk ingediend worden bij de betrokken provincies, steden 
en gemeenten, of kan ook via de post rechtstreeks aan het Vlaams Gewest wor- 
den bezorgd op adres: 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
AMINAL 
Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid 
Cel Mer 
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium 
Koning Albert II laan 20, bus 8 

1000 Brussel 
website: www.rnervlaanderen.be 



Hkrondef volgen de gemeenten/steden die in h a  kader van de inspraak worden 
aangeschreven m kek binnen h a  plangebied gelegen zijn (íiguur.6.1: ingekleurde 
zon«): 

Vlaanderen: 
(Pmvinde Antwerpen): Antwerpen, Bomem, Hemiksem, Schelle, Sint-Amands en 

wndrechç 
( h i n d e  Oost-Vlaanderen): ûerlare, Bevmn, Buggenhout Dendermonde, 
Destelbergen, Gent Hamme, Kniibtke, laame, Lokeren, Melle, Merelbeke,Temse, 
Waaununster,Watmn,Wichekn en Zele; 
Nederland: 
(Pmvincie Zeeland) Borseie, Hulst, Kapelle, Reimemvaal, Sluis,Temeuzen,Veere 
envlhringen. 

6.3 Projectorganisatie 
Voor de maatregekn en pmjecten die worden opgenomen in de 
Ontwikkeiingsxhets 2010 k het verwerven van voldoende draagvlak essentieel. 
EI wordt pcstmfd naar een Ontwikkelingsxhctr 2010 d k  m breed mogelijk wordt 
pemund door w«heden,belanghebbendcn en maatschappelijke organisaties. 
Mt uitgangspunt is vertaald naar de organisatie van het pmjea Ontwikkelingsschets 
2010.In figuur b 2  b een overzkht van de pmjcctorganisatie opgenomen. 

OpdnditJmr/opdnchtmRier (linksboven in figuur 6.2) 
De ambtelijke uitvoering van de afspraken gemaakt door de bewindslieden uit het 
Memorandum van V I M n p  [81 gebeurt door de Technische Scheide Commissie 
(W). De Technische Schelde Commissie heeft daartoe de Pmjectdirectie ontwikke- 
ling- Scheldtemurium (Pmks) opgerkht.Tussen TX en Pmks bestaat een 
opdrachtgwer-opdrachtnemer-relatie. 

OAdrnorL (linkronder in figuur 6.2) 
De initiatiefnemers zijn verantwoorddijk voor de woheid ing van (de politieke 
besluitvoming over) de Ontwikkelingschets 2010 Scheldmtuarium. Daartoe wor- 
den m Strategisch MER, maatschappelijke kosten-batenanalyses en een 
Natuumntw ikke i i~n  opgesteld. 
Het opstellen van deze Kennisgeving en het Strategisch MER en de uitvoering van 
bijbchomide ondetzoeken k in handen van een consortium van ARCADIS in 
Nederland en delECHNUMgroep uit Belgie. Het consortium heeít daartoe samen- 
werkingsverbanden gesloten met Alkym, Heinis Water en Ecologie en 
wqdem II~~~~UI~CS. 

Begeleiding en Tortrlng (rechtsonder in Rguur 6.2) 
De begeleiding op hoofdlijnen van de procedure behorende bij het Strategisch MER 
en de MKBA gebeurt door de Bcpckidingskoepel waaraan overheden,wetenxhap 
pelijke instituten en belanghebbenden deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund 
door enkele inhoudeiijk werkgroepen. (Tussen)muItaten van de procedure beho- 
rende bij het Strategisch MER en MKBA worden gemetst door mpcakvelijk de 
'Schelde m.e.1.-commMe'(Vlaams-Nederlandse Commissie waarbij de Commissie 
m.e.r. wordt aangevuld met Vlaamse deskundigen, aangeduid door de Cel Mer) en 
de Adviesraad MKBA (Vlaams -Nederlandse adviesraad van onafhankeiijke deskun- 
digen ingesteld door de bewindslieden).br de begeleiding van het 
Natuumntwikkeli-n k een separate begeieidingsgmep opgericht. 

Adr l r  en afstemming (rechtsboven in Rguur 6.2) 
De Technixhe khddc Commissie iaat zich adviseren door een ambtelijk overleg 
bestaan& uit verschillende opdradngevrndc omheden: het Adviserend Overleg 
Schelde (AOS). 
De bewindslieden laten zich adviseren door het Overleg Adviserende Partijen (OAP), 
waaraan mamhappeiijke organisaties, belanghebbenden en niet-opdrachtgevende 
overheden deelnemen. 
De adviezen van het OAP worden in hetiopberaad (bewinddkden en OAP) bespro- 
ken. AOS en OAP stemmen hun werkzaamheden af met Pmks. 
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Opdrachtgever - Opdrachtnemer Advies en afstemming 
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Bijlage 2: Begrippenlijst 

A 

A ~ h d o p i @  

Autonome ontwikkeling 

B 

Bini&re 

Bereikbaarheid 

Binnendijks 

Biotoop 

Buitendijks 

c 

Cel Me i  

Commissie m.e.i. 

Compenserende maatregel 

Contour 

E 

Ecologie 

Ecosysteem 

Emtwp 

Erosie 

Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen. 

Ontwikkelingen die optreden zonder dat de maatregelen en projecten in de Ontwikkelingsschets 2010 worden 
gerealiseerd, uitgaande van vigerend beleid en bestaande wet- en regelgeving. 

Belemmering voor mens en dier op verplaatsingsroutes (bijvoorbeeld een weg). 

Manier waarop en de tijd waarin een locatie bereikbaar is. 

Landzijde van de dijk, gebied dat door de dijk wordt beschermd. 

Plaats waar een plant of een dier geheel in zijn omgeving is ingepast. 

Waterzijde van de dijk, gebied dat niet door de dijk wordt beschermd. 

Onderdeel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, verantwoordelijk 
voor de supervisie over milieueffectrapportages. 

Een landelijke commissie van onathankelijke milieudeskundigen in Nederland. De Commissie adviseert het bevoegd gezag 
over de richtlijnen en over de kwaliteit en volledigheid van het rapport. 

Maatregel waarbij in ruil voor het aanbrengen van milieuschade op de ene plaats vervangende waarden elders worden 
gmnerd. 

Vertraging van het (scheepvaart)verkeer. 

Een lijn getrokken door een aantal punten van gelijke beiasting/risico's. Door contouren te berekenen is het mogelijk het 
gebied vast te stellen dat een bepaalde belasting of bepaalde risico's ondervindt. 

Kenmerken die te maken hebben met de door de mens aangebrachie elementen, patronen en structuren die de ontwikke- 
ling van h a  landschap illustreren in de historische tijdspefiode. 

Wetenschap die de relaties tussen organismen en hun omgeving (milieu) bestudeert. 

Leefgemeenschap va! plant- en diersoorten in hun onderlinge verband en in wisselwerking met de omgeving. 

leef- en voedselgebied voor een plant of dier. 

Het afslijten van land door bijvoorbeeld momend water. 



btuarien systeem 

Estuarium 

M e m e  veiligheid 

Het estuarium en de natuurlijke processen die zich daarin afspelen. 

Wijde, trechtenormige riviermonding onder invloed van het getij. 

Het risico dat mensen lopen op een ongeval door het vervoer van (gevaarlijke) stoífen. 

F 

fijn stof Fijn stof bestaat uit allerlei verschillende ultrakleine stofdeeltjes, die verschillen in gmotte maar ook in 
chemische samenstelling. 

Fauna De dierenwereld. 

flora De plantenwereld. 

Niet-levende onderdelen van een ecotoop. 

Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid. 

Wetenschap die de samenhang tussen de geologie en het grondwater bestudeert. 

Wetenschap die de aardkorst en haar ontstaan bestudeert. 

Wetenschap die de natuurlijke vorm van het landschap bestudeert,zoals die ontstaan is door geologische pmcessen en 
eventueel kinvloed is door menselijk handelen. 

Kwaliteitsniveau van water, bodem of lucht, dat tenminste moet worden bereikt of gehandhaafd. 

Natuurlijk Ieefgebied van een plant of dier. 

Grond die bij vloed onderloopt en bij eb droogvalt. Intergetijdengebied 

L 

Landschap De waarneembare ruimtelijke verschijningsvorm van het aardoppenlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang 
en wederzijdse beïnvloeding van de factoren reliëf, bodem, water, klimaat, flora en fauna alsmede door de wisselwerking 
met de mens. 

Luchtverontreiniging Vreemde stoífen in de lucht die hinderlijk of schadelijk zijn voor mensen, planten,dieren en goederen. 



M 

M n s t  miliruvriendelijk alternatief (MMA) Reëel alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu zijn toegepast. 

m.e.~ Milieueffectrapportage (= procedure). 

MER Milieueffectenrapport. 

Mitigerende maatregel Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu te voorkomen of te beperken. 

Mobiliteit Verplaatsingsgedrag. 

Morfologie De vorm en samenstelling van de bodem of de wetenschap die deze bestudeert. 

N 

NAP 

Natuurontwikkeling 

Nulalternatief 

P 

Parameter 

Plaat 

R 

Referentie 

s 

Sedimentatie 

M o r  

Slik 

Streefwaarde 

Suatiesluis 

T 

Toxische stoffen 

Nieuw Amsterdams Peil. 

Het scheppen van zodanige omstandigheden dat natuurlijke ecosystemen zich kunnen ontwikkelen. 

Bij dit alternatief worden de maatregelen en projecten in de Ontwikkelingsxhets 2010 niet gerealiseerd Dit alternatief dient 
als referentiekader voor de effectbeschrijvingen van alle andere alternatieven. 

Kenmerkende grootheid. 

Ondiep, soms boven het water uitkomend deel van een rivier. 

Vergelijking l vergelijkingsmaatstaf 

Het afietten van natuurlijk materiaal (bijv.zand en slib) door water- of luchtbeweging. 

Buitendijkse grond die alleen bij zeer hoog water onderloopt. 

Aangeslibde maar nog niet droogliggende grond, onbegroeid. 

Waarde die correspondeert met een kwaliteitsdoelstelling op korte of lange termijn. 

Ook wel ebsluis genoemd,een kleine (semi)permanente opening door de dijk die een vrije doorgang vormt tussen 
polderwater en buitenwater. 

Giftige stofíen. 



Versnippering 

Verstoring 

Visueel-ruimtelijke effecten 

Voorheen ingepolderd schor of slik terugbrengen onder invloed van het getij, door het verleggen van de zeewerende dijk. 
Ook ontpolderen of rivierwinning. 

De ruimtelijke verschijningsvorm van planten in samenhang met de plaatsen waar zij groeien en de rangschikking die zij uit 
zichzelf hebben ingenomen. 

Proces in het landschap waarbij eerder aaneengesloten gebieden worden verkleind en de onderlinge afstand tussen deze 
gebieden wordt vergroot. 

Negatieve effecten van geluid, licht en trillingen op zowel het woon- en leefmilieu als het natuurlijk milieu. 

Effecten die te maken hebben met de visuele waarneming van het landschap door de mens. 

De chemische en biologische kwaliteit van water. 

Slechtst denkbare situatie. 

Bijkge 3: Ownichtskaart 

(gecombineerd met kmenvaîîing Kennisgeving; zie binnenzijde voorblad) 



Bijlage 4: Onderbouwing van de procedure 

Ter ondersteuning van de politieke besluitvorming in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 wordt een procedure doorlopen die voldoet aan zowel deVlaamse als 
Nederlandse regelgeving met betrekking tot de beoordeling van plannen uit oogpunt van milieu.Met name de regelgeving in Nederland is deels nog in ontwikkeling. 

Europese richtlijn 
De juridische basis van het Strategische MER is de op 27 juni 2001 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie vastgestelde richtlijn betreffende de beoordc 
ling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (nr.2001/4UEG).Op di ogenblik betreíi het een vrijwillig MER. Het doel van de procedure is ervoor 
te zorgen dat de milieubelangen volwaardig in de politieke Vlaamse en Nederlandse besluitvorming over de Ontwikkelingschets 2010 kunnen worden betrokken. De richtlijn 
moet medio 2004 zijn vertaald naar nationale wetgeving. 

Vertaling naar Nederiandse wetgeving 
In Nederland is het de bedoeling dat de Europese richtlijn aangaande de milieubeoordeling van plannen zal resuiteren in een wetswijziging. Met het doorlopen van de in hoofd- 
stuk 6 omschreven procedure in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 zal naar verwachting ruimschoots voldaan worden aan de toekomstige wetgeving omtrent SMB in 
Nederland. 

Vertaling naar Vinmse wetgeving 
In Vlaanderen is de Europese richtlijn inmiddels deels vertaald middels een Decreet (1811U2002) voor het uitvoeren van een m.e.r.wor plannen en programma's. In het Decreet 
staat de procedure beschreven en wordt aangegeven dat er nadere uitvoeringsbesluiten genomen zullen worden over hoe de uiteindelijke plan-m.e.r. in de besiuitvorming 
gebruikt zal worden. Momenteel is er een uitvoeringsbesluit in opmaak dat ondermeer zal bepalen voor welke plannen en programma's de m.e.r.van toepassing is. 
Met het doorlopen van de in hoofdstuk 6 omschreven procedure in het kader van de Ontwikkelingschets 2010 zal worden voldaan aan de decretale bepalingen. 

Memorandum van Vlissingen [El 
Het Memorandum van Vlissingen vraagt om een'Strategische milieuefíeaenrapportage: Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de relevante milieueffecten vroegtijdig bij 
de strategische besluitvorming moeten worden betrokken en dat een onafhankelijke kwaliteitstoets van het milieuonderzoek door de Nederlandse Commissie voor de milieuef- 
fectrapportage wenselijk is. De gekozen procedure voorziet hierin. 



Bijlage 5: Acturlisatie Sigmaplan: maatngelen, projecten en  alternatieven 

In deel 1 van d m  bijlage worden de mogelijke maatregelen en projecten voor actualisatie van het SIGMA-plan toegelicht. In deel 2 van deze bijlage worden de alternatieven 
die in het MER SIGMA-plan zulkn worden onderzocht beschreven. 
De gehele tekst in deze bijlage is conform de Kennisgeving van de m.e.r.-procedure SIGMA-plan die recent ter inzage h& gelegen. 

1 Mogelijke nuatregelen en  prujecten 
Bij de actuallsatie van het SIGMA-plan worden de volgende mogelijke maatregelen en projecten beschouwd: 
A stormvloedkering; 
B dijkverhoging; 
C gecontroleerde werstromingsgebieden; 
D ontpoldering. 

A Stormvloedkering 

Stormvloedkering ûostemrcl 
DeTV SVKSl) h& in een recente studie een verkennende analyse gemaakt van een aantal mogelijke alternatieve ontwerpen. De kering met hefdeuren werd daarbij vergeleken 
met een kering op basis van een balgstuw, een pneumatische resp. hydraulische klrpmnv,een bootdeur,een schuifdeur,een segmentdeur en een horizontale Kctordeur. 
Uit deze verkennende analyse komt de variant met horizontale sectordeur, gebaseerd op de gebouwde Maeslandkering op de Nieuwe Waterweg tussen Rotterdam en Hoek van 
Holland als meest interessante naar voor. 

Vier posities werden beschouwd voor de stormvloedkering: 
positie 1: net stroomafwaarts van St.-Annastrand; 
posiie 2: Oosterweel, ter plaatse van de in 1982 geplande stormvloedkering; 

positie 3: net stroomopwaarts van de Krankeloonpolder; 
positie 4: net stroomopwaarts van het dok van Dndging International. 

Uit een eerste analyse blijkt dat,omwille van de relatief kleine breedte van de stormvloedkering en de gunstige positie vanuit nautisch standpunt, de Oosterweei-positie de 
meest aangewezen locatie voor de stormvloedkering blijft, op voorwaarde dat de interferentie met het t rad van de toekomstige tunnel voor de sluiting van de Ring mnd 
Antwerpen (RI) kan worden opgelost. 

In het plan-MER wordt a priori geen voorkeur uitgesproken voor di of een ander type stormv1oedkering.Voor het bestuderen van die effecten die beinvloed worden door de uit- 
voeringsdetails van de SVK (bijvoorbeeld effecten op het landschap) zal in het MER toch uitgegaan worden van de variantelNieuwe Waterweg! 

Klelne stormvloedkeiing ter bescherming van het Rupelbekken 
Een alternatief voor de stormvloedkering te Oosterweel zou eventueel gevormd kunnen worden door de bouw van één of twee kleine stormvloedkeringen op bijvoorbeeld de 
Rupel of de benedenlopen van de Dijie en de Nete, in combinatie met GOG's. 
Er bestaan nog geen ontwerpen voor deze types stormvloedkering. De uitvoering zou te vergelijken kunnen zijn met de keersluis te Beernem of met de Hartelkering te 
Rotteniam. 



B Mjkwrhoging 
De meest rooi de hand liggende manier om de veiligheid te verhogen is een whoging en vmteviging van de dijken. In totaal werden over zo'n 512 kilometer werken wonien 
in het eerste Sipmapian. Ak de stomwlocdkering niet gebouwd wordt en er geen bijkomende ommomingulebieden worden aangeiegd kan enkel het verhogen van de dijken 
het bestaande veiligheidsniveau verhogen. 

ûnder'dijkmhoging'kunnen overigens verschillende ingrepen verstaan worden, in functie van de beschikbare ruimte: 
Indkn voldoende ruimte aanwezig is, gaat h a  om vergrotingen van het dijklichaam. Deze vom van dijkverhoging is niet toepasbaar als totaakpîossing ow de volkdlge 
lengte van de ZewheMe. De dijken zijn n M  onbeperkt verhoogbaar wegem ruimteinname van de d i j m d e z e  schuift immers landinwaarts op en kan dus in d imt  con- 
flict komen met het ruimtegebruik achter de dijk. Ook visueel en praktisch (voor wat betreft de bereikbaarheid van de rivkr) zijn er mogelijk bezwaren. 
Indkn er niet voldoende plaats beschikbaar Is (hv. in stedelijke gebieden), moet de kruin op een andere mank verhoogd worden. Dit gebeurt vaak met waterkerende 

muren in gewapend beton of stalen dampianken met bovengronds beperkte afmetingen in dikte (zk hv.de waterk«ingsmuur lang de kheldekaakn in Antwefpen,water- 
kering in Baasmde). 
Indien het uitzicht op de rivier belangrijk is, kan de dijkverhoging een beweegbare of wegneembare kering zijn. Hiervan bestaan vele mogelijke uitvoeringsvormen: schotbal- 

ken tussen wegneembare stalen profieien,schuiven die verticaal oprijzen uit de waterkering onder invloed van onder meer hydraulische druk en balgkeringen. In Viaanderen 
bestaat vooralsnog weinig ervaring met deze toepassingen. 

Dijken en waterkeringen venterken brengt met zich mee dat ook alk daarin aanwezige constructia moeten worden aangepast, zoals uitwateringssluizen en scheepvaartslui- 
zen. 

Gecontroleerde oventromingqebieden 
In totaal werden in het eerste Sigmaplan 13 gecontroleerde ovmhomingqebieden ( W s )  vastgelegd, met een totale oppervlakte van 1133 ha. 
In de koepelmidie'Actualisatie van het Sigmaplan'werden 182 bijkomende potentiële overstmmingsgebieden (PûG's) afgebakend en geëvalueerd op maatschappelijke haal- 
baarheid. Deze gebieden zijn goed voor een totale oppervlakte van 15.700 ha.Zevenenwertig van deze POG's zijn gelegen langs de Zeachelde, 19 langs de Dume en 115 in het 
Rupelbekken. Uit deze vetzameling van potentieel geschikte gebieden zal geput worden bij de definitie van de planaltematinmi van het Sigmaplan. 

Een'gecontrokrd overstmmingsgebied'bestaat uit een met dijken omringd gebied aan een tijrivier. Een overstroombare dijk tussen het gebied en de tijri~ier~de'owrloopdijk' 
(waarvan de hoogte afhankelijk is van de locatie en de gewenste veiligheid), maakt overstroming van het gebied mogelijk bij verhoogde waterstanden in de rivier. 

De'ringdijk' (op Sigmahoogte) houdt de overstmmingen beperkt tot het daartoe bestemde gebied De bedoeling van gecontmieerde overstmmingqebieden is om bij stormtij 
vloedwater uit de rivier naar naastgelegen gronden te brengen,om m de hoogte van de storm-hoogwatergolf te vetiagen.via de uitwateringssluizen in de overloopdijk kan 
water dat via de omloopdijk het gebied is ingemoomd terug naar de rivier stromen op het moment dat het tij in de M e r  voldoende gedaald is. Figuur 85-1 ge& een princi- 
pide voorstelling van dit concept. 



Dergdijke gecontmleerde wmtromingsgebieden worden slechts zeer sporadisch door de rivier onder water gezet. Dit xhommeit van minder dan eens per jaar tot één keer op 
verschillende ecuwen, in functie van de veiligheid die ze moeten bieden. In dergelijke gebieden zal een ecosysteem (of ander bodemgebruik) tot ontwikkeling komen dat niet 
aangepast is aan overmomingen. 
Wanneer meer frequente overstromingen plaatsvinden kan het ecosysteem zich hieraan aanpassen en gaan de overstromingen één van de belangrijkste drijvende krachten 
worden in het gebied. Als een oventromingsregime wordt verkregen dat sterk analoog is aan wat de buitendijkse schorren ondervinden, is wellicht een vergelijkbare schoront- 
wikkeling mogelijk. Een dergelijke xhorontwikkeling zou de natuurwaarde van het gebied gevoelig verhogen. Het concept 'gecontroleerd gereduceerd getij'(GGG) komt hieraan 
tegemoet. 

ñguur 85-2: Wncipt wn de werking wn en gebied met pmdumm'gcli] (GGG) 

Voor zowel W s  als GGG's wordt de dijk langs de waterweg ingericht als overloopdijk.Op kruin en taluds wordt een bekleding aangebracht om aan overstortend water te kun- 
nen weerstaan. Bovendien krijgt het bestaande dijklichaam een verbreding om de stabiliteit te vergroten en de taluds onder flauwere helling te kunnen leggen. 

Ontpddrring 
Bij ontpoldering verschuift men de rivierdijk een eind landinwaartmdat een groter areaal onder de dagelijkse invloed van het getij komt. Een stuk van de vallei gaat daarbij 
dus deel uitmaken van het riviersysteem;een scheiding tussen rivier en overstromingsgebied onder vorm van een overloopdijk is hier niet aanwezig. Deze maatregel is vooral 
interessant vanuit nahiuibehoudstandpunt,omdat het potentieel areaal slikken en schorren erdoor vergmot. 
De hoeveelheid water die In hei rivhysteem geborgen kan worden neemt uiteraard ook toe door ontpoldering, maar dit levert bij extn?me stormvloeden minder extra veilig- 
heid op dan het gwal is bij gecontroleerde overstromingsgebieden. Enkel het volume boven het gemiddeld hoogwaterpeil kan bij ontpoldering immers aangesproken worden 
bij stomivlocdcn.de test wordt al ingenomen bij een gewoon hoogwater en is dus niet meer beschikbaar voor beqing4.Ontpddering heeft als bijkomende beperking dat 
bodemgebniikvomm die bij Inrichting als gecontroleerd ovcrstmmingsgebied nog mogelijk blijven (b.v.landbouw, min of meer extensief) uitgesloten worden. De oorspronke- 
Iljke polder keert volledig terug naar het hiersysteem. 

2 Te ondrnarlian rkanirtiewn 
In het plan-MER worden planaitematieven bestudeerd die niet alleen samengesteld zijn uit verschillende'bouwstenen; maar die ook leiden tot uiteenlopende veiligheidsni- 
veaus. Enkel dan kan nagegaan worden in hoever een hoger veiligheidsniveau (of beter, het erbij horende lagere risico) nog te verantwoorden valt, rekening houdend met de 
eveneens hogere maatschappelijke en andere kosten,en bestaat er een goede kans dat de milieu-impacten van het planalternatief dat uiteindelijk wordt geselecteerd ook ten 
gronde zijn bestudeerd in het plan-MER. 

Er is daarbij gestreefd naar het bekomen van een nek, planaltematieven die gezamenlijk: 
alle prdecten ('bouwstenen'van het plan) en hun varianten aan bod laten komen; 
rekening houden met de meest plausibele combinaties van bouwstenen; 

een bnde gecombineerde marge aan residuele risico's en aan maatschappelijke kosten en baten vertegenwoordigen. 



Afwerking van het Sigmaplan van 1977, met uitzondering van de SVK.Geen enkele GOG wordt ingericht als GGG (behalve een deel van Kruibeke-Basel- 
Rupelmonde zoals voorzien) 

Alternatief l a  Volledig afwerken van Sigmaplan van 1977 inclusief een SVK stroomafwaarts van Antwerpen 

Alternatief l b  Idem als alternatief la, maar geen SVK te Oosterweel, wel te Mechelen en Lier 

Alternatief 2a Geen bijkomende GOG's noch stormvloedkering, dijken worden verhoogd tot een hoogte voldoende om een veiligheid van ongeveer 112500 te garanderen. 
Type van waterkering wordt aangepast aan de lokale omstandigheden (geen varianten). 

Alternatief 2b Geen bijkomende GOG's noch stormvloedkering; dijken worden verhoogd tot een hoogte voldoende om een veiligheid van ongeveer 114.000 te garanderen. 
Type van waterkering wordt aangepast aan de lokale omstandigheden (geen varianten). 

Alternatief 3a Oorspronkelijk Sigmaplan wordt afgewerkt met uitzondering van de SVK. Bijkomend worden zoveel mogelijk nieuwe GOG's ingezet om te komen tot een 
veiligheidsniveau van ongeveer 114.000, geen enkele onder vorm van GGG's. Alternatief3b Zoals alternatief 3a, maar alle GOG'S worden ingericht als GGG 
(voor zover de topografie dit toelaat). 

Alternatief 3c Zoals alternatief 3a, maar er wordt zoveel mogelijk gekozen voor ontpoldering, in afstemming met de prioriteiten van het Natuurontwikkelingsplan (NOP) 
voor het Schelde-Estuarium. 

Alternatief 4 Oorspronkelijk Sigmaplan wordt afgewerkt met uitzondering van de SVK. Bijkomend worden zoveel mogelijk nieuwe GOG's ingezet om te komen tot een 
veiligheidsniveau van ongeveer 112500, geen enkele onder vorm van GGG's. 

Alternatief S Oorspronkelijk Sigmaplan wordt afgewerkt met uitzondering van de SVK. Bijkomend worden zoveel mogelijk nieuwe GOG's ingezet om te komen tot een 
veiligheidsniveau van ongeveer 111.000, geen enkele onder vorm van GGG's. Antwerpen (en eventueel andere stedelijke gebieden) wordt door dijkverho- 
gingen bijkomend beschermd tot een niveau boven de 111.000. 

Alternatief 6 Oorspronkelijk Sigmaplan wordt afgewerkt met uitzondering van de SVK. Bijkomend wordt het project Overxhelde3) ingezet. Er worden geen extra GOG's 
aangelegd. 

Alternatief 7 Oorspronkelijk Sigmaplan wordt afgewerkt met uitzondering van de SVK. Bijkomend wordt het project Owrxhelde ingezet én de in alternatief 3a gedefi- 
nieerde GOG's. 

Alternatief8 Door middel van maatregelen op de bovenlopen van de rivieren wordt vooral gezorgd voor bexhermirtg tegen overstromingen veroorzaakt door extreme 
bovendebieten. 



Bijlage 6: Selectie van mogelijke natuuiontwildtclingsmaatregeIen 
In juni 2W3 is het door het Rijksinstituut voor Kust M Zee (RIKZ),de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) en het Instituut voor Natuurbehoud (IN) opgestelde ondenoeks- 
rapport 'Voorstel voor natuumntwikkelinps-maatregelen ten behoeve van de Ontwikkeiingsxhetr 2010 voor het SdieMmtuarium'[2] gepubliceerd. In het rapport worden als 
eindresultaat twee pakkeiten van natuurontwikkelingsmaamgden gepresenteerd die volgens de o n d d e r s  van de genoemde imtihiten elk afiondedijk realisatie van het 
mecfbceld uit de LTV [ l ]  mogelijk maken. Daartoe wemien grohwg vijf stappen doorlopen. Navolgend worden deze stappen vmnoord. Het volledige rapport is na te lezen via 
website mnw.proses.nl en mnw.proses.be. 

Stap 1: Selectie te beschouwen (deel-)gebieden 
In Vlaanderen is het natuurlijke overstromingsgebied van de Zeeschelde en haar zijrivieren in beschouwing genomen tot waar het getij merkbaar is. Aan Nederlandse zijde is dit 
gebied te groot en is grofweg de Westerschelde met direct aangrenzende polders in beschouwing genomen. Di gebied is vervolgens in negen deelgebieden verdeeld:zie Figuur 
86 1 voor een ruimtelijke weergave en Tabel 86- 1 voor een omschrijving. 

Stap 2: Uitwerken subdoelen en prioritering per deelgebied 
Het mcdbceld uit de LTV is geconcretiseerd in een aantal subdoelen door voor alle relevante processen en patronen de knelpunten en de mogelijke typen maatregelen te 
inventariseren. Daarbij zijn de volgende processen en patronen met bijbehorende indicatoren onderxheiden: 
fyslxhe pmcessen in relatie tot energiedissipatie, het meergeulenstelsel en buffering van de zoctwaterafvoer; 
(bio)chemische processen in relatie tot de gehalten aan zuurstof, koolstof, stikstof, fosfor, opgelost silicium en toxische stoffen; 
ecologische processen in de relatie tot de aanwezigheid en activiteit van mamfyten, fytoplankton, zo@lankton, benthos, vis, vogels en zeehonden; 
patronen bestaande uit habitat zouidbrakke xhomn en laagdynamisch matig slibrijk intergetijdengebied en ondiep gebied. 



Zom 
Westenchelde 

Westerschelde 
Westerschelde 
Zeeschelde 
Zeeschelde 
Zeeschelde 
Zeescheide 
Zeeschelde 
Zeeschelde 

DcclgeW 
Mondingsgebied,aan westzijde begrensd door het Zwin,Westkapelle en de Vlakte van de Raan, aan de oostzijde begrensd door de lijn 
Vlissingen-Breskens 
Zoute (polyhaliie) Westenchelde, tussen Vlissingen/Breskens en de lijn Hansweert-Peiltpolder 
Brakke (mesohaliene) Weste~helde~tussen Hansweertl Perkpolder en de Nederfands-Belgische grens 
Brakke overgangszone in de ZeexheMe,van de Nederlands-Belgische grens tot voorbij Burcht 
Oligohalkne zone van de Zeexhelde, tussen Burcht en de brug ter hoogte van Tem, inclusief de Rupel 
Zoete zone met lange verblijftijd,van deTemsebrug tot de brug van Dendermonde 
Zoete zone met korte verblijftijd,van de brug van Dendermonde tot Gent 
Durme 
Getijgebonden zones van Zenne, Dijle, Beneden Nete,Grote Nete en Kleine Nete 

De knelpunten en daaruit volgende subdoelen spelen niet in dezeifde mate in elk deelgebii.Om h a  estuarkn functioneren te optimaliseren is het belangrijk dat in elke zone 
van het estuarium woral aandacht geschonken wordt aan de meest nijpende knelpunten in dat gebied en dat daarop ingespeeld wordt met de meest efficiënte maatregelen. 
Tabel B6- 3 geeft per deelgebied de prioriteit van de onderscheiden wbdoelen weer. 

Stap 3: inventarisatie natuuiontwikkelingsmaaIJeIen 
Er is een zo breed mogelijke inventaris gemaakt van allerhande mogelijke natuurontwikkelingsm~len. Hierbij zijn vijfcatqorkLin onderscheiden. In Tabel B6- 4 een wer- 
zicht opgenomen. 



Subdoelen 01 VIRaa 02 VIHan 03 HanGr M GrBur O5 BurTm Oé TmDem 07 DemGt 08 Dunne 09ZeDNe 
maximaliseren buffer bovenmoomse afvoer O O O O + + ++ + ++ 
maximaliseren tidaie energiedissipatie + ++ ++ ++ ++ + + + 
uitbreiden meergeuienstelsel O ++ ++ O O O O O 
optimaliseren natuurlijk habitatprocessen ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
minimaliseren turbidiiit O + + ++ ++ ++ + ++ 
optimaliseren kooistofhuishouding O O O O O O O O 

optimaliseren stikstofhuishouding O O + I- + ++ ++ ++ 
optimaliseren zuurstofhuishouding O O O + ++ ++ + ++ 
optimaliseren fosforhuishouding O O O O O O + + 
optimaliseren silidurnhuishouding + ++ ++ ++ 
optimaliseren primaire productie O + + ++ ++ ++ + ++ -I 

optimaliseren condities voor zoöplankton O + + + ++ ++ ++ ++ ++ 
optimallrcnn condities voor benthos + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
optimaliseren vismigratie O + + + ++ ++ ++ ++ ++ 
uitbreiden a d  ondiep laagdynamisch water + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
uitbreiden anaal slik + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
verlagen dynamiek slik O ++ ++ O O O O O O 

uitbreiden anaal schor + ++ + + ++ + ++ + ++ 
verjongen schor + ++ ++ ++ ++ ++ ++ O O 

uitbmiden areaal W a n d  O O O + + + ++ + ++ 

O neutraal 
+ belangrijk 

+ + zeer belangrijk 
blanco onbekend 



nr. Omschrijving van de maatregel M n i t i e  van de maatregel 

MO.0 Categorie O: Niets doen 

M1.O Categoik l: Maatregeien i n  het estuarium: uitbreiden en fixeren van intqeti jdengcbied 
M1.l Geul:vcrdieping Creëren van ondiep water in nevengeuien. 
M1.2 Bodem nevengeul: ophogen Een nevengeul gedeeltelijk afsluiten,zodat een laagdynamisch ondiep water ontstaat, door bv kribben,drempel, morfolo- 

gisch storten). 
M1.3 Getijdengebidafplaggen Herstellen van overstmmingsregime typisch voor een intergetijdengebied (slikken en schorren) door buitendijks gebied af 

te plaggen; onder meer om schorverjonging te verkrijgen. 
M1.4 Getijdengebied: constructie Het aanleggen van constructies die intergetijdengebieden beschermen en tegelijk gelegenheid geven tot aangroei door 

sedimentatie vb. rljzendammen, kribben. 
M1 .S Getijdengebied: suppletie Zandsuppletie toepassen met als doel het intergetijdengebied te beschermen en ondertussen ook aangroei te stimuleren. 

M1.6 Slikfixatie: constructie Aanleggen van constructies om de slikrand te fixeren. 
M1.7 Slikfixatie: suppletie Zandsuppletie aanwenden om de slikrand tegen emsie te beschermen. 

M1.8 Schorfixatie: constructie Aanleggen van constructies om de schorrand te fixeren. 
M1.9 khorfixatie:suppletie Zandsuppletie aanwenden om de schorrand tegen emsie te beschermen. 
M l . 1 0  Uitpo1deren:afgraven Opgehoogde buitendijkse gebieden afgraven om het werstmmingsregime typisch voor een getijdengebied te herstellen. 

M L O  Categorie 2: Ruimtelijke uitbreiding van de estuariene invloed 

M2.2 Uitpo1deren:dijk verwijderen 

M2.3 Sluisbeheer: permanent 

M2.4 Sluisbeheer: occasioneel 
M2.5 Doorlaatmiddelen: duikers en 

suatiesluizen 

Een dijk op een aantal strategische plaatsen doorsteken om het achterliggend gebied weer onder getijdeninvloed te 
brengen. Indien nodig voorafgegaan door het op juiste uitgangshoogte brengen van het betreífende gebied (afgraven, 
ophogen). 
Verwijderen van een dijk om het achterliggend gebied weer ondcr getijdeninvloed te brengen. Indien nodig voorafge- 
gaan door het op juiste uitgangshoogte brengen van het betrefíende gebied (afgraven,ophogen). 
Estuariene invloed landinwaarts uitbreiden door uitwateringssluizen permanent (behoudens extreme omstandigheden) 
open te zetten. 
Estuariene invloed landinwaarts uitbniden door uitwateringssluizen gedurende gecontroleerde perioden open te zetten. 
Pemanente verbinding tussen rivier en achterland door het plaatsen van eenvoudige tweezijdig werkende doorlaatmid- 
delen. 

M3.0 Categorie 3: Werstei van natuudijke overgangen en gradiënten 

M3.1 Natuurlijke overgang :herstel Het weer verbinden van oude rivierlopen, meanders en kreken met de rivier,onder meer door de aanleg van suatiesluizen 
of duikers brakkelmcte overgangsgebieden met gereduceerd @j creëren. 

M3.2 Natuurlijke overgang: herstel Herstellen van de longitudinale (mut-zoet) en de verticale (van ondiep watergebied naar hoog schor) gradiënten. 

M3.3 Natuur en veiligheid: golfoverslag Toelaten van beperkte golfoverslag over dijk => ontwikkeling binnendijks brak gebied, en minder noodzaak tot dijkver- 
hoging bij zeespiegelstijging. 

M3.4 Dijkverdediging met terrassen Tenasconstructie die in de bestaande dijkstructuur wordt aangelegd om een meer natuurvriendelijke dijkverdediging te 

verkrijgen. 
M3.5 Dijkbekleding natuurvriendelijk Vervangen van harde dijkbekleding door meer natuumiendelijke dijkbekleding. 



M4.0 Categorie 4: Structureel en functioneel herstel van binnendijkse gebieden 

M4.1 Binnendijks natuumntwikkeling Inrichten van wetlands ( gebieden inrichten en beheren als waterrijk natuurgebied door dynamisch gmndwaterbeheer, 

M4.2 Binnendijks beheer 

M5.0 Categorie S: Soortgerichte maatregelen 

ontrasteren, eventuele verwijderingen van bestaande ontginningsbossen en extensieve beheersmaatregelen). 
Beheenlandbouw (beheerslandbouw om de belasting van de rivier te verminderen en bij te dragen tot de plaatselijke 
biodiversiteit door bijvoorbeeld het aanleggen van bufferstroken, het toepassen van een meer dynamisch waterpeilbe 
heer, besproeien van akken. 

M5.1 Vegetatie: aanplanten Aanplanten van vegetatie om een bepaald vegetatietype in stand te houden of te ontwikkelen. 
M5.2 Vegetatie:vraatbacherming Aanbrengen van een constructie om vegetatie (al dan niet aangeplant) te beschermen tegen vraat. 

M5.3 Visbiotoop Biotoopontwikkeling in het stroomgebied ten behoeve van vissen. 
M5.4 Vismigratie Maatregelen ten behoeve van vismigratie. 
M5.5 Vogeleiland Aanleggen van een eiland om de habitat van vogels uit te breiden of te vervolledigen. 
M5.6 Vogelinlagen Aanleggen van een binnendijkse inlaag om de habitat van vogels uit te brelden of te vervolledigen. 
M5.7 Vogelsubstraat Aanpassen van submaat van een gebied om de habitat van wgels uit te breiden of te vervolledigen. 

Stap 4: Dmlmatigheid en haalbaarheid van de maatregelen per deelgebeid 
Voor alle maatregelen is onderzocht in welke mate per deelgebied een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de subdoclstellingen.Venolgens is voor de best scorende 
maatregelen per deeigebied de haalbaarheid onderzocht op basis van biotische en abiotische gebiedskenmerken, mogelijke koppeling aan andere functies en maatschappelijke 
randvoorwaarden. 

Stap 5: Samenstellen maatrqelensets 
Op basis van de multaten van de voorgaande stappen zijn twee complete ambitieuze maatregelensets met een vergelijkbare oppervlakte aan natuumntwikkeling amenge 
steld waarmee M optimaal mogelijk naar het streefbceld wordt toegewerkt. Bij maatregelenset A staat het grootschalig uitpolderen en het ontwikkelen van wetiands in relatie 
met getij voomp. Maatregelenset B is gericht op kleinschalige uitpolderen en het ontwikkelen van wetlands in relatie met afvoerregime. In Tabel 86- 5 zijn de maatregelen per 
set nader uitgewerkt. 



Pk~ltmiitiefA 
01 VbRa 02VliHan 03 HanGr M GrBur O5 BurTm MTmDem 07 DemGt 08 Dunne 09 ZeDNe Totaal 

Kribben 50 50 
A f g m  xhor 
U i t p o k n  
GGG 
Maatmiddel 

Pianrltenutief B 
01 VlaRa 02VIiHan 03 HanGr M Grüur 05 BurTm MTmDem 07 DemGt 08 Dunne 09ZeDNe Totaal 

Vcrondiepen 50 330 380 
Kribben 60 60 120 
Afgraven schor 10 420 43 45 518 
Uitpalderen 230 1035 1285 23 38 74 27 2712 
GGG 294 159 344 245 74 194 1310 
Dooriaatmiddel 112 152 41 33 540 878 
Dijkheriocatie 790 790 
M a n d  ontwikkelen 455 387 575 797 616 4338 
Bcheerslandbouw 477 1509 135 118 730 

230 5257 3783 2559 2434 4469 4917 3719 76% 37316 



Bijlage 7: Ingreep-effectrelaties 

A. Veiligheid tegen overstromen 

Actualiutie Sigmaplan 
De informatie over de ingrepen in de Zeeschelde ten behoeve van de veiligheid tegen overstromen wordt opgenomen in de rapporten en onderzoeken die in het kader van de 
actualisale van het Sigmaplan worden onderzocht en gerapporteerd. 

- geen effect 
* weinig belangrijk effect 

potentieel signiñcant effect 

Overschelde 
primaire maatregekn / afgeleide efíecten Bodem Water Ecologie iandxhap Geluid Lucht Mens- tox Mens-R0 
projecten 
Aanlegwerkzaamheden Verstoring en afname van de kwaliteit en H 

H H a a 

Ovmchelde diversiteit van de natuur in het gebied. 
Ventoring en mogelijk verandering van de - H 

aanwezigheid van vis en schelpdieren 
in het gebied. 
Hinder voor bewonen en gebruikers W 

van het gebied. 
Aanwezigheid Overschelde Aíname overmomingsrisico in het H H a H 

Schelde-estuarium. Mogelijk toename 
overstromingsrisico in de Oosterschelde. 
Verandering van de waterkwaliteit in "w ="(I) 41 'W) 

Wester- en Oosterschelde. 
Verandering kwaliteit en diversiteit '"'(1) ~ ( 1 )  

natuurwaarden. 
Verandering gebniibwaarde van H 

** 

het gebied (mobiliteit functiewijziging, 
banihverking, recreatie) 



B. Toegankelijkheid 

Verdieping en verbreding vaargeul 
prinuire cffcctcn afgeleide eífecten Bodem Water Ecologie landschap Geluid Lucht Mens- tox Mens-R0 
Toename transport- Handhaving enlof verbetering economische - * O H 

potentieel per zeexhip naar kradit van het Antwerpse havengebied en als 
en van Antwerpen. gevolg daanran verandering van de aantrek- 

kelijkheid van de overige kheldchavens. 
Afname (verminderde groei) van H H H W 

alternatieve verkeersstromen over weg, 
rail en water en veranderingen in de daaraan 
gekoppelde belasting van het milieu 
(met name CO, en geluid). 
Toename verstoring van de natuur door - 

Wijziging waterkwaliteit door ongelukken H H H 

en lozingen van scheepvaart. 
Veranderingen in de externe veiligheid - H 41 

door toe- of afname van de kans op 
ongelukken met schepen. 

Veranderingen arealen ondiep Verandering diveniteit van ecotopen H H H 

water,slikken en schorren door en soorten 
morfologische veranderingen. 

Verandering hoeveelheid vissen H H 

en schelpdieren. 
Verandering aantrekkelijkheid van H 

het gebied voor recreatie. 
Verandering waterstanden Verandering veiligheid tegen H H 

en -stromen overstromen. 
Veranderingen in de waterkwaliteit. H H H 

Veranderingen in de overstromingsduur H H H O C H 

en frequentie van ondiepwatergebieden, 
slikken, schorren en oevers. 



kggeren  en storten van brggenpcde 
primaire effecten afgeleide effecten Bodem Water Ecologie Landschap Geluid Lucht Mens- tox Mens-R0 
Verandering in h a  evenwicht Mogelijk risico van onomkeerbare'hnteling' H H 

in het meeqeulensysîeem van het meergeulensysteem naar een 
van de Westerschelde. ééngeulsysteem. 

Verandeting van de kwaiiieit en diversiteit - H 

van de natuurwaarden 
Owrodcn van bodemmateriaal Verslechteren van het doonicht. H H H 

Veranderen (meestal verslechteren) H H H 

van de waterkwaliteit. 

V w r i u ~ l k k e l i n g  
Ruimtebeslag en aanlegwerk- Optreden van directe en indirecte ~ ( 1 )  -(I) '"v) *(I) -(I) *(I) I 

zaamheden voorhawn(s) milieueífecten 
Aanwezigheid en functioneren Toename transportpotentieel per zeeschip - Y i )  "."(l) -(t) -1) 

H '"'(1) H 

voorhaven(s) naar Zeebrugge enlof Vlissingen. 
Veranderende Optreden van (in)directe milieueífecten - H '"'(l) H 

C. Natuuriijûhrid 
De belde pakketten uit de voorsiudie van het Natuurontwikkeiingspian hebben dezelfde type effecten. De aard en intensiteit van de effecten zal per pakket echter verschillen. 
Dut verschillen zullen uit het ondenoek moeten gaan blijken. 

Pakketten A en B: uitpolderen en w e L n d s  
primaire effecten afgeleide effecten Bodem Water Ecologie Landschap Geluid Lucht Mens- tox Mens-R0 
Toename areaal natuurgebied Verandering (toename) omvang, diversiteit - W H H 

en kwaliteit natuurwaarden. 
Verandering gebruikswaarde van het gebied - H 

(mobiliteit, functiewijziging, bamhwerking, 
recreatie) 

Toename werstmmingsgebied Morfologische veranderingen (ligging, H H H H 

diepte, omvang, etc) van geulen, platen, 
ondiepwatergebieden, slikken en schorren. 
Verandering (afname) werstmmingsrisico. - H H 

Veranderingen voor (sche1pdier)visserij. - H H 

Verbetering waterkwaliteit (zuiverende H 
H H 

werking werstmmingsgebieden) 

(1) in dit Strategisch MER is een begrenzing van het onderzoek ingebracht zoals beschreven in de hoofdstukken 4 en S. Sommige potentieel significante effecten worden in dit 
ondenoek enkel op hoofdlijnen en kwaiiiatief behandeld of krijgen zeer beperkte ondenoeksaandacht. 



üe morfologie van het Schelde-estuarium 
Het Schelde-estuarium is een van nature dynamisch estuariumsysteem dat een open en natuurlijk mondingsgebied omvat, een systeem van hoofd- en nevengeulen met tussen- 
liggende platen en ondiepwatergebieden in de Westerschelde, en een meanderend riviersysteem op de Zeeschelde. Het systeem verandert continu onder invloed van natuurlijke 
pmcessen en menselijk handeien. 

De natuuriijke processen en menselijke ingrepen,zoals zandwinning en vaargeulonderhoud,zorgen e m  dat hei systeem van geulen en platen in de Westerschelde in d i l -  
lende riditingen'kanteK4). Er is evenwel nog onzekerheid over het blijvend karakter van deze waargenomen veranderingen. Op di moment wordt een sedimentexport gecon- 
stateerd van het riviersysteem naar het zecsysteem.Tezamen met het eífect van de zeespiegelrijzing zou sedimentexport het'verdrinken'van het estuarium tot gevolg kunnen 
hebben. De oorzaak van het transport van sediment uit het estuarium is vooralsnog onbekend. 

Naast deze veranderingen in de grootschalige zandhuishouding worden ook veranderingen in de arealen:'geul;'ondiepwatergebied:'intergetijdengebied'(slikken en platen) en 
'schorren'waargenomen in de Westerschelde [10,12].Voor het ondiep water lijkt de sterk dalende trend van laatste tientallen jaren tot staan gekomen. Het areaal platen in het 
westelijk deel daalt nog steeds (met ca. 150 ha in de laatste 3 jaar), maar de toename in het midden en het oostelijk deel is omgezet in een constante lijn op het niveau van 
1996. De schorren in het westelijk en oostelijk deel van de Westerschelde gaan nog steeds langzaam achteruit in areaal. ik slikken in het westelijk en het midden deel gaan niet 
verder achtmit,die van het oostelijk deel nemen in oppervlakte iets toe. In de morfologische deelstudie van de LTV [l31 en in het MOVE-rapport [l01 wordt gesteld dat er aan- 
wijzingen zijn dat de hoeveelheid geborgen specie op bepaalde plaatsen binnen het estuarium een kritische grens genaderd is waarboven het bestaande meergeulensysteem in 
het gedrang zou kunnen komen. Praktijkervaring bevestigt dat de bestaande stortplaatsen van baggerspecie in de Westerschelde inderdaad hun maximale capaciteit benade- 
ren.voor het storten van grotere hoeveelheden baggerspecie in het estuarium zelf zullen dan ook alternatieve stortlocaties moeten gevonden worden. 

De waterbeweging en waterkwaliteit in het Schelde-estuarium 
Het getij is de drijvende kracht voor de opbouw en werking van het estuarium en veroorzaakt gradiënten in zoutgehalte,sedimentsamenstelling, diepte en overstmmingsduur 
in de lengte en de breedte en in verticale richting. 

Het getij is dominant dubbeldaags met een geringe dagelijkse ongelijkheid. Per getij wordt over de lijn Vlissingen-Breskens gemiddeld 30% van het in het estuarium aanwezige 
water uitgewisseld. De zoete afvoeren in het Zeescheldebekken worden door de werking van het getij achter in het bekken geaccumuleerd, waardoor het zoutgehalte van de 
Westerschelde sterk kan variëren. 

Kengetallen Schelde-estuarium (exclusief het mondingsgebied) 
wateroppervlakte ...................................................... 370 km2 
Watervolume estuarium ............................................ 2,8 miljard m3 
Lengte estuariumdeel (Westerscheide) ...................................... 55,3 km 
Lengte getijgebonden rivierdeel (Wester- en Zeexhelde) ....................... 160 km 
Breedte Vlissingen- Breskens ................................................ . S  km 
Breedte aan de grens ...................................................... 2 km 
Breedte ter hoogte van Antwerpen .......................................... 400 m 
Breedte ter hoogte van Gent ............................................... 54 m 
Maw.bereik getij ter hoogte van Schelle ...................................... 5,33 m 
Totale langjarige gemiddelde rivierahroer van zoet water .......... 5.7 miljoen n13 per getij 

...................................... Gemiddelde jaarafvoer zoet water 3 miijard m3 

4) 'Kan~m'betekent dat de dewdlng tussen de gmiddckde dieptes van twee geulm in rn'cel'mandnt. Dit u m m u d i j k  p m s  in de Wmdie ide .  Het celkr--u 
is ontwikkeld door WL I deifi hydnulia in het kader van de LN khclde-estwdum om te bepakn of het nmibeban van het meergeuknsyneem in gevaar kor- A- 
ger- en nonactiviteiten. De Werschelde p. 



Het khelde-estuarium is een open systeem dat vanuit de bownmoomse gebieden (de vallei en de Boven-Zeeschelde) een input krijgt van zoet water,nutri@nten (stikstof en 
fosfaat),organische stof, slib evenals toxische en vervuilende stoffen. Deze worden in het emiarium verwerkt doordat zich alleriei fysische,chemixhe en biologische processen 
afspelen. De m u l t r n d e  output van deze interne werking belandt via de Westerschdde in de Noordm. 

De belasting met toxische stoffen is de laatste jaren fon afgenomen en ook de organische belasting is tengevolge van het opstarten van verschillende watenuiveringsinstalla- 
ties in Vlaandrn afgenomen evenals de tmebelheid. 
Na het in h i n g  treden van de waterzuiveringsinstallatie in Brussel zal het organisch stoîiyhlte nog verder dalen.Minder zwevende stof betekent echter minder voedsel voor 
het bodemh.Op de kn-Zeeschdde is er sinds kort herstd van de rivierleefgemeenschappen waar te nemen als gevolg van langzaam verbarnde waterkwaliteit. Op ter- 
mijn wordt verdere verbetering verwacht als gevolg van bijkomende kleine watenuiveringen langs de Schelde. 
Waterkwalkitsproblemen in het mondingsgebied worden voornamelijk veroorzaakt door de kwaliteit van de afwatering bij Heist aan Zee. 

k rcokgische waarden in het Schelde-esturrium 
Het khelde-estuarium is een aaneengwloten gebied (35.000 ha exdusief de zijrivieren en de monding) met bijzondere natuurwaarden. Binnen Europese en mondiale context 
telt het estuarium zeldzame landschappen en biotopen, waaronder de brak- en zoetwatenlikken en -schonen.De vermenging van zoute en mete wateren binnen de waterko- 
lom vonnt de basis van bijzondere levensgemeenschappen. Het khelde-estuarium is als wateqebied binnen Europa tevens van groot beiang voor diverse soorten vogels (zoals 
de kluut grote m, visdief en diverse strandlopers, eenden en ganzen) ah broed-, d m k  en ovcminteringqebied. 

ik oorspronkelijke natuurlijke dynamiek van het estuarium is in de loop der tijd veranderd. De hoofdgeulen liggen door inpolderingen, bedijking en geulbestorting aan de bui- 
BnzljdC Vast waardoor de natuurlijke dynamiek sterk afgenomen is. Hetplaat'areaal is toegenomen en het areaal 'ondiepwateC'slik'en 'schor' is afgenomen. üe laatste jaren 
ziet men echter een stabilisatie van de arealen 'piaat'en 'ondiep water'(l3). De ruimte en omstandigheden m r  vorming van nieuwe schorren en slikken is evenwel sterk afge- 
nomen. Hlerdoor k s een verregaande habitatfragmentatk van de intergetijdengebieden,vooral in de Zeeschdde,die migratie van soorten verhindert. 
Vck van de ecologische problemen in estuaria en kustzeeen worden veroorzaakt door ingrepen in de waterlopen van het rivierbekken. 

Slikken en schorren spelen bijvoorbeeld een belangrijke ml in de natuurlijke mariene processen. Hun hydraulische weerstand bevordert ~edimentatie~vermindert troebelheia 
en schept betere mogdijkheden voor primaire productie. 

Momenteel is de waterkwaliteit nog steeds sterk limiterend voor de aanwezige levensgemeenschappen. De belangrijkste gevolgen zijn een lage primaire productie, afnemende 
fiiterwerking,zuurrtofloosheid, een buiten verhouding grote heterotrofe kringloop en microbieel voedselweb, een zeer hoge CO, uitstoot, venchu~ng van tweekleppigen en 
kreeftachtigen naar womiachtigen binnen de diergemeenschap en een soortenarme viqemeenschap (met name trekvissen en mariene soorten ontbreken). De filterwerking 
betreít met name de omzetting van stikstofverbindingen in atmosfefisch N, (onder zuurstofloze omstandigheden). De afname hiervan wordt ook veroorzaakt door afname van 
arealen slik en schor. Bijkomend gevolg is eutrofi(iring, plaagalgen in de Noordzee.Toename van de biomassa aan algen he& echter ook wel een positieve invloed op de bio- 
massa aan microfytobenthos,althans in het mlddendeel en het oostelijk deel van de Westerschelde. 
Volgende trends werden waargenomen voor de diverse ecologische groepen in de periode van de monitoring van het MOVE-programma (sinds 1996, [lol): 

Ecolooischt amca Waamtnomen trends a.----- a- --r a-- - - - - --  

Fytoplankton Afname van de primaire productie door verminderde beschikbaarheid van voedingsstoffen en verminderd doorzicht . . 
Microfvthobenthos Geliik of lichte toename van de biomassa ciekoppeld aan de biomassa algen 
Bodemdieren Sterke natuuriiike iaariiikse variatie 
Garnaal en vis Geen aeawens - - . . . - -. . . . . . . =-a- - - 

Vogels Gelijke populaties of lichte toename van visdief, Dwergstem en Grote stem. Ruifunctie van Bergeend toegenomen. In middendeel afname voed- 
selconsumptie van steltlopers. 



Overige aspecten in de beschrijving van het estuarium 

Landschap Wcsterschelde 
Landschappelijk omvat het dynamisch estuariumlandschap binnendijkse (landzijde rivier) gebieden en buitendijkse gebieden. In het binnendijkse gebied omvat het 
Oudlandgebied gmte open gebieden, en ruimtelijk besloten hoger gelegen kreekruggen. Het Nieuwland gebied is een recenter ingepolderd gebied met kleine polders en kreek- 
restanten alsook voormalige getijdengeulen. In het buitendijkse gebied domineren de open wateren en de bij eb droogvallende platen en slikken. De landschappelijke afrnetin- 
gen van de Westenchelde bedragen in alle richtingen verscheidene ki1ometen;wat enorm is. Het natuurreservaat Verdronken Land van Saeftinge is een in Europa uniek gebied 
met specifieke landschappelijke eigenschappen: begmeide schorren doorsneden door actieve geulen en kreken. 

In het mondingsgebied ligt een overgangsgebied tussen land en water dat bestaat uit duinen. De bewoning langs de dijken van de Westerxhelde is voornamelijk geconcen- 
treerd in enkele gmte kernen en in diverse dorpen. De dorpen zijn met name herkenbaar aan de kerktorens die ver boven de bebouwing uitkomen en in het open landschap 
goed zichtbaar zijn. Het overgrote deel van de dijken is onbebouwd. Een aantal oude dorpen is vroeger met fortificaties versterkt geweestvaak nog herkenbaar aan de aanwezi- 
ge restanten of aan de vorm.Voorbeelden hiervan zijn het fort bij Breskens, Eltewoutsdijk en Bath. Bijzondere gebieden aan de dijken zijn verder de grote havens en industrie- 
terreinen bij Vlissingen, Borsele (het Sloegebied) en Terneuzen. Met name in de avond en nacht zijn deze gebieden fel verlicht. 

Het binnendijkse landschap van de Boven- en Beneden-Zeeschelde is in hoofdlijnen onder te verdelen in drie landschapstypen: De Scheldepolder (met stedelijk en industriege- 
bied en polders, plaatselijk stroken met ecologisch en landschappelijk waardevolle slikken- en schorren), de Zandstreek ten noordoosten van Gent (zandstreek zowel binnen als 
buiten deVlaamse Vallei, met een rivierensysteem met een meanderend karakter met bolle akkers, bossen en een sterk gediversifieerd landschap) en de Zandleemstreek ten 
zuiden van Gent (met intensief agrarisch gebruik en graslanden met houtkanten). De dijk ligt dicht langs de Schelde. De buitendijkse overgangszone bestaat voornamelijk uit 
een smalle zone van gorzen. De invloed van eb en vloed neemt in landinwaartse richting af. De bewoning langs de dijk is een aaneenrijging van kleinere kernen veelal langge 
rekt langs de dijk. Op enkele plekken is de bebouwing geconcentreerd in grotere kernen zoals Wetteren en Dendermonde. Een bijzondere gebied is de gmte haven van 
Antwerpen. 

In het algemeen geldt dat de woonkernen en bedrijventerreinen zullen blijven gmeien. In Vlissingen - Oost Sloegebied) was een uitbreiding gepland voor een Westerschelde 
Container Teminal. Na verwerping van de streekplanwijziging door de Raad van State is het onbekend of dit pmject doorgaat. In Antwerpen (linkeroever) wordt nog verdere 
havenuitbreiding voorzien. In Antwerpen zal tevens een aanleg van een nieuwe oeververbinding plaatsvinden teneinde de ring van Antwerpen te sluiten. In de pmvincie 
Zeeland zijn er plannen rond het concentreren van de glastuinbouw. 
Voor het hele plangebied geldt dat er jachthavenpmjecten in ontwikkeling zijn. 

6rluid 
In het Scheldeestuarium kunnen een aantal geluidbronnen worden aangewezen. Dit zijn de schepen die varen in het gebiedeverder zijn havens en industriegebieden belangrij- 
ke I w l e  geluidbmnnen.Voor het overige kan worden gedacht aan weg- en railverkeer. De geluidgevoelige gebieden in het Schelde-estuarium zijn vrijliggende woningen en 
stedelijke gebieden en natuurgebieden. Indien de natuurgebieden buitendijks, nabij de vaargeul,zijn gelegen ondervinden zij mogelijkzij het beperkte, geluidsoverlast door 
scheepvaart.Voor stedelijke gebieden geldt dat deze'achter de dijk'zijn gelegen, en dus op grotere afstand van de vaargeul zijn gelegen waardoor de geluidsoverlast hier 
beperkter zal zijn. 

Luchtlnvrlitrit 
Volgens de meetresuitaten uit de meetstations gevestigd in Vlaanderen varieert de jaargemiddelde luchtkwaliteit in 86% van de gevallen van goed tot normaal. Dezelfde lucht- 
kwaliteit wordt teruggevonden in de meetstations in Nederland. Uit deze eerste evaluatie blijkt dat de algemene jaargemiddelde luchtkwalieit in het Schelde-estuarium als n i j  
goed kan worden beoordeeld. 



In de verontreiniging van de lucht heeft het wegverkeer een bijzonder belangrijk aandeel (tot 58 %van de CO2-uitstoot bijvoorkld).kheepvaartverkr heeft veel minder 
invloed. De luchtkwaliteit wordt enerzijds bepaald door natuurlijke emissies, anderzijds door antropogene emissies. Emissies afkomstig van het verkeer kunnen onderverdeeld 
worden al naargelang de impact die zij kunnen hebben op de omgeving, met name broeikaqassen (koolstofdioxide), verzurende emissies (stikstofdioxide en zwaveldioxide) en 
omvormers (vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden en koolstofmonmide).Zowel voor stikstofoxiden als voor koolstofdioxide wordt verwacht dat de beleidsdoelstellingen 
in 2010 niet gehaald zullen worden. De ozonconcentraties in de lucht kennen evenwel reeds een daling in &omen van piekwaarden. De concentraties aan ozonpmursoren 
daalmegen n«mn toe. 

Ruimtelijk@ functies in het gebied 
Naast de bebouwde kernen (woon- en werkgebieden), is er in het Schelde-estuarium ook nog een aantal belangrijke terreinen gemeneerd voor bedrijfsactiviteiten. Deze situ- 
eren zich In de eerste plaats rond de drie grote havens in het projectgebied, nl.Vlissingen,Terneuzen en Antwerpen. Daarnaast zijn er verspreid over het gebied en met name 
langs de Schelde nog verschillende bedrijfsierreinen gelokaliseerd. 

Van de ongeveer 180 miljoen ton maritieme goederenoverslag (2002) in het khelde-estuarium wordt 13 miljoen in Vlissingen, 24 miljoen in Gent en 14 miljoen in Terneuzen en 
129 miijoen ton in Antwerpen afgehandeld. Met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 2,596 zal de totale overskg voor de eerste drie havens over 5 jaar mogelijk 60 miljoen 
ton bedragen In het havengebied Gent-Terneuzen zijn,direct en indirect, 60.000 personen werkzaam,Vlissingen geeft werkgelegenheid aan 15.000 personen. (raming voor 
1998). Het havengebied van Antwerpen geeft, direct en indirect, werkgelegenheid aan 107.000 personen (raming voor 1998). 

Ondanks de wereldwijde ~0tMNni~he recessie is het maritiem containenenoer van en naar de haven van Antwerpen vorig jaar spectaculair gestegen (met 14% in 2002). De 
bestaande containerterminals hebben evenwel hun capadteitsgrenzen bereikt Het in aanbouw zijnde Deurganckdok op de Linkeroever van de Welde moet de toekomstige 
groei opvangen. 
De laatste jaren doet m toenemend aantal diepstekende containerschepen de haven van Antwerpen aan.Om deze schepen tijongebonden te kunnen ontvangen wordt een 
verdere verdieping van de vaargeul gewenst. 

Het studiegebied bestaat voornamelijk uit al dan niet landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het landbouwareaal in het gebied zal op korte en middellange termijn niet 
veranderen,tenzij in de havenuitbreidingqebieden en door natuurontwikkeling (realisatie van de Ecologische Hoofdstnictuur in Nederland). Naast landbouw is ook de visserij 
actief in het gebied en dan met name op de Westerschelde. Het estuarium fungeert ais kinderkamer voor garnaal en jonge vis. 

Hoewel het Welde-estuarium geen uitgesproken toeristisch imago heeft, worden in het gebied toch heel wat recreatieve activiteiten ontplooid. Het meest in h a  oog springen 
het strandtoerisme, de plezie~aart, het wandelen en fietsen. Recreatief gebmik en medegebruik zullen in het gehele estuarium blijven groeien. Deze toename zal zich uiten in 
het aantal mensen dat het gebied bezoekt. 
Strandrecreatie (zonnen,zwemmen,surfen) is geconcentreerd in het mondingqebied van de Westerschelde en is daar een belangrijke economische sector. Het zicht op de 
langsvarende schepen van en naar de kheldehavens is een bijkomende attractie. 

Recreatievaart wordt M n d  in het gehele khelde-estuarium. De Westerschelde t& ongeveer 1500 ligplaatsen voor jachten. De grootste jachthavens zijn Bmkens (meer dan 
600 plaatsen),krneuzen (3W),Vlissingen (250) en Paal (150). De jachthavens van Antwerpen (op Rechtemever en Linkeroever) hebben thans bijna 500 ligplaatsen.ook verder 
stroomopwaarts langs de Melde bevinden zich nog vele jachthavens, maar deze zijn allen veel kleiner. In Willebroek, langs het kanaal Schelde-Bnissel, ligt een grote jachtha- 
ven met meer dan 500 ligplaatsen. De dijken langs de Schelde vormen zeer aantrekkelijke mutes voor wandelaars, fietsers en in toenemende mate skaten.vanaf de dijken kun- 
nen de wandeiaars genieten van een afwisselend uitzicht op het scheepvaartverkeer, natuur en omliggend landschap. Er wordt naar gemecfd om het recreatief gebruik van de 
dijken,dat reeds in hoge mate aanwezig is,k versterken en kwali t iefte verbeteren. 



Infnrtnictuur en mobiliteit in het kheldcesturrium 
In het gebied liggen enkel belangrijke spoorwegen die vooral volgens een oost-westoriCntatie lopen. De noord-zuidwrbindingen liggen tussen de steden Antwerpen en de 
randstad in Nederland en passeren zo het estuariumgebied.Voor het vrachtvervoer ligt er een spoornetwerk in de haven van Antwerpen dat verbonden is met het hinterland. 
Ook Terneuzen kent een hinterlandverbinding naar Gent via het spoor. 

De belangrijkste autosnelwegen liggen in een vergelijkbare constellatie als de spoorwegen. Daarnaast wordt het Schelde-estuarium regelmatig ondertunneld door de hoofdwe- 
pen,zoak door de Kenncdytunnel ter hoogte van Antwerpen, de Liekenshoektunnel in het Antwerpse havengebied en de Westerxheldetunnel ter hoogte van Terneuzen. De 
mrdienst Vlissingen-Breskens zet alleen nog voetgangers en fietsers wer. 

Naast de Wemscheide en de Zeeschelde als bevaarbare waterlopen in het estuarium, is het Zeekanaal tussen Gent en Terneuzen een belangrijke bevaarbare waterweg in het 
studiegebied. 



Bijlage 9: kltidskadei 

I n t e d o n m l  

Biodivcrsiteitmrdrag van Rio 1992 
Conventie van k m  
Conventie van Bonn 
RamsargeMeden (Internationale Conventie (2 februari 1971) 

Beschikking Nr. 169U96/EG van het Eumpees Parlement en de Raad van 23 juli 19% betreífende communautaire richtsnoefen voor de ontwikkeling van een transeumpees 
vervoennet 
Dochtenichtlijnen inzake iuchtkwaliteit: 
Richtlijn 19!W30/EG I Richtlijn 2000169ffi I Richtlijn 2WU3lEG 
(In drie dochtenichtlijnen worden luchtkwaiiieitsnormen (grenswaarden, alarmdrempels en sîreefwaarde) voor de voornaamste vervuilende stoffen (resp.502 , N02 en NOx, 
benzeen en CO, 03,) vastgelegd. De vierde dochtenichtlijn die betrekking zal hebben op de resterende stoffen die in Bijlage I van de Kadenichtlijn worden genoemd 
(Cadmium, Arseen, Nikkel, Kwik en PAK'S) is momenteel nog in voorbereiding.) 
Eumpese richtlijn 'Evaluatie en Beheersing van Omgwingslawaai' (EC-2W2/49), vastgesteld l 8  juli 2002 (Gemeenschappelijke aanpak voor het vermijden,voorkomen en ver- 
minderen van de schadelijke effecten van geluld op de volksgezondheid) 
Eumpese wetgeving i.v.m.zeevervoer (De opgelegde voorwaarden geven in de marge een aantal randvoorwaarden aan inzake exteme veiligheid, haveninfrastructuur en 
binnenvaart.) 
Habitatrichtlijn (92143lEG) 
Kadenichtlijn 841360lEG inzake emissies (Luchîvemntreiniging veroorzaakt door industrilrle bedrijven werkzaam in onder andere de sector van de energieproductie, de pm- 
ductie en omzetting van metalen,de chemische industrie en afvalverwijdering door verbranding. Volgens deze richtlijn dienen de inrichtingen onderworpen te zijn aan een 
wrgunnlngssysteem. In de daampvolgende dochtenichtlijnen werden voor welbepaalde categorieën van inrichtingen emissiegrenswaarden bepaald zoals onder andere het 
geval is voor gmte stookinstallaties en voor verbrandingsinstallaties voor stedelijk afval. Emissiebeperkingen voor VOS-emissies gelden onder andere bij de opslag- en over- 
slag van benzine en bij het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaal& wehamheden en in installaties (1999/13/EG).) 
Kadenichtlijn inzake luchtkwaliteit (96162ffi) (Kaderrichtlijn met betrekking tot de luchtkwalieit meer bepaald voor 13 polluenten zijnde 502, N02, PM, Pb, 03, Benzeen, 
CO, PAK,Cd, As, Ni en Hg. Deze kadenichtlijn geeft een nieuw en samenhangend algemeen Eumpees kader voor de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit. De kader- 
richtlijn zelf bevat geen luchtkwallteiisnormen deze worden vastgelegd via de verschillende dochterrichdijnen.) 
Kaderrkhtlijn Water (KRW) (2000160IEG) 
NEC -Richtlijn 1 Richtlijn 2W1181lEG inzake emissieplafonds (In de National Emission Ceiiings - richtlijn worden emissieplafonds vastgelegd voor het jaar 2010 aangaande 
de uitstoot van NOx, SO2,VOS en NH3 voor elke lidstaat.) 
Richtlijn 98nüEG van de commissie van 1 oktober 1998 tot wijziging van richtlijn 93nSIEEG van de Raad betreffende de minimumeisen voor schepen die gevaarlijke of ver- 
ontreinigende goederen vervoeren en die naar of uit de zeehavens van de gemeenschap varen 
Richtlijn 1999113lEG - solventrichtlijn (Richtlijn iiuake beperkingen ten aanzien van VOS-emissies aíkomstig van het gebruik van organixhe oplosmiddelen blj verschillende 
werkzaamheden en in installaties.) 



Rlchtlljn 200114UEG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en pro- 
gramma's (PB L197 van 21.7.2001, blz. 30) 
Richtlijn 9MUEG inzake verontreiniging van de lucht door ozon (De richtlijn bevat maatregelen inzake meting van ozon,de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten 
en de Europese Commissie en informatie en alarmering van de bevolking.) 
W d m r d r a g  
Verdrag van M a k  (Dit verdrag heeít als doel het archeologisch erfgoed te beschermen als bron van het Europees gemeenschappelijk geheugen en als middel voor geschied- 

kundige en wetenschappelijk studie. Behoud van archeologische waarden vormt hierbij in principe het uitgangspunt.) 
Vemrdening (EEG) nr. 1017168 van de Raad van l 9  juli 1968 houdende de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor,wer de weg en over 
de blnnenwateren 
Verordening (EG) nr. 165511999 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) 111.2236195 van de Raad tot vaststelling van de 
algemene npds voor het verlenen van financiCle bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netweken 
Verordening (EG) nr.209912002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de oprichting van het Comitl voor marltieme veiligheid en voor- 
koming van verontreiniging door schepen (COSS) en houdende wijziging van de verordeningen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging 
door schepen 
Verordening (EG) nr.41712002 van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 betrefinde het venneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige 
uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkehvandige olietankschepen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2978J94 van de Raad 
Vogelrichtlijn (7914091EG) 

Assessment of Pbns and Projects Signiíicantly affecting Natura 2000 sites 
ESDP'Eumpcan Spatlal Development Penpectiw' 
Europa: ESDP'European Spatial Development Penpective1:Towards Balanced and Sustainable Development Perspecîive of the Eumpean Unlon 
Europees Gmenboek Haveninfrastructuur (Om een debat te lanceren over de efficiency van havens en maritieme infrastructuren, hun integratie in de multimodale trans- 
Europese netwerken en de toepassing van concurrentieregels in deze sector.) 
Langetermijnvisie khelde-estuarium (2001) 
Ministeriële Conferentie over tmposferixh ozon in NoordWest-Europa (Londen,20-211051% (Op deze conferentie wed afgesproken maatregelen te treffen om tegen 2005 
ervoor te zorgen dat zich geen verhoogde ozonconcentraties meer kunnen voordoen,samen te werken met internationale organisatie die zich met ozonbestrijding k ighou- 
den de uitstoot van de voornaamste ozonprecursoren te vedagen) 
Schelde Actlepmgramma 
Spatial Vision North West-Eumpe (In het kader van het Intemg IK-programma is een ruimtelijke visie opgesteld voor het transnationale gebied van Noordwest-Europa. 

Hicrin worden de principes van het ESDP gebiedqericht doorwrtaald. De ruimtelijke visie moet een kader bieden voor de andere Intemg 11U111B projecten.) 
T d e  Benelux Structuunchets. (Nota met ruimtelijke principes, visie en gebiedqerichte concepten voor de Benelux en deelgebieden, aanvaard door de benelux-ministen 
bevoegd voor ruhntelijke ordening.) 
Voorstdlen Hamrichtlijn (Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 5 november 2002 mei het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europces 

Parlement en de Raad inzake toegang tot de markt voor havendiensten), (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on market acces to port ser- 
vices - Outcome of the Eumpean Pariiiment's wond reading (Strasbourg, 10 to 13 March 2003)) 
Witboek: Het Euiopccs venoenbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen 
Dossiemr C(2003)2261. Een 'met M e n  omkleed advies'van de EC, inzake toepassing van de richtlijn 791409lEEG van de Raad van 2.4.1979 inzake behoud van de vogel- 

stand (de'Vogelrkhtlijn') en richtlijn 9U43EEG van de Raad van 21.05.1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora (de 
'Habitatrichtlijn') met betrekking tot de projecten van het verdiepen van de Westenchelde.Vervolg op dossiema 199514564 
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Wet geluidhinder 
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Wet inzake luchtverontreiniging 
Wet Milieubeheer 
Wet op de Ruimteiijke Ordening 

Wet op de Waterkeringen 
Wet Rijkswaterstaatswerken 
Wet Veronhriniging Oppervlaktewatenn (WVO) 
Beheersplan voor de rijhateren (2001-2004, BPRW) 
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kleidspian Westerschelde 
Bestemmingsplannen 
Derde Kustnota 
Handboek Natuurdoeltypen 
IntegraieVisie Deltawateren (IVD) 
KustbekMsplan (in opmaak) 
Landelijk Natuuikleidsplan 
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Landschapspark Kempen - Zeeiand 
Mnrjannpqramma infrashictuur en Transport 
Meerjannpmgramm uitwring soortenbeleid 2000-2004 
Milkupmgramm,~ngsrappor.lc 1990-1993 
Naar gebiedsgerkhte economische gruei, Landsdeel Zuid (2002) 
Nationaal Miiieubeieidsplan (NMP-4) [Ministerie van VROM, 20011 
Natuur voor mensen mensen voor natuur; Nota natuur, bos en landschap in de 21= eeuw 



Natuurgebiedsplan Zeeiand 2001 

Nota Belvedere 
Nota Emissiereductiedodstellingen prioritaire stoífen 
Nota Milieu en Economie 
Nota Soortenkleid 
NWP (SW-11) 
Provindui Milieubeleidsplan Zeeland 
Provinciaal Sodul-Economixh Meidsplan 
Provinciaal Waterhuishoudlngqlan 2001-2006 (ontwerp??) 
M n &  Zeeiand üeeidkwalitdt 
Recreatievisie West Zeeuws-Vlaanderen 
Regiovisie W a k h m  
Samen werken aan Bereikbaatheid 
Streekplan Zeeiand (1998-2005) 
Structuurschema Gmene Ruimte (1995) - Smctuurschem Gmene Ruimte 2 (december 2001) (ontwerp plandogishe kernbeslissing) 

Structuurschem Verkeer M Vemnr 
Structuurvisie voor de gemeente Borsele (2002) 

Structuurvisie West Zeeuws-Vlaanderen 
Thema's wor de toekomstagenda voor omgevingsbeleid 
ToerMixh en Recreatief Actieprogramma (2002) 

Trac4besluit Westerschelde oeververbindingen 
Transport in Baians 
Uitvoeringsnota Klimaatbeleid 

* Vierde Nationaal Milieubeleidsplan 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 

Vierde Nota Waterhuishouding 
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
Walchmn 2000+ 
Watcibchmrpkn Noord- en Zuid-Beveland 
W& In uitvoering: lbpuntenplan voor het Zeeuwse natuurbeleid 
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W m  en grondwater 

kiiidirdiw 

BesM r i ~  deVlaamse in uitvoering van het grondwaterdecreet dd. 24/01/1984 werden in afdeling G Algemene milkuvoorwaar- 

Regering houd«idc rlpcnn- 2.4.1. bij Vlarem II en bijlagen 2.4.1. en 2.4.2. milieukwaliteitsnormen vastgesteld 964 a wiWghipcn. den en Sectorale milkuvoor- 

ne en sctomk bepalingen voor bodem en grondwater. waarden. 
inzak nJU«ihyglCm 
( V l a m  li) 

Algemeen 

h o d e i m h @ w W  Op 22 februari 1995 keurde de Vlaamse Regering het bodemsaneringdecreet Lïl,Reg.ZUD2/1995 Lijst risicobedrijven en -aai- 

(gewijzigd bij decreet van 22 d~ember 1995) goed en op l 0  januari 19% werd viteiten 
het VLAREBO (Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering) goedgekeurd. Algemeen 

De bedoeling van het decreet is om op een gestructureerde wijze de bodemver- 
ontreiniging in Vlaanderen in kaart te brengen en haar systematixh aan te pak- 
ken. Hiertoe voorziet het decreet een inventarisatieplicht van de bodemverontrei- 
niging voor welbepaalde terreinen (lijst risicobedrijwn en -aaiviteiten opgesteld 
door OVAM en opgenomen in VLAREBO) en een duidelijk kader voor de vaststel- 
ling van de saneringsplicht (normen voor de beoordeling van de verontreiniging; 
en de aansprakelijkheid. 
Bodemverontreiniging wordt daarbij zeer ruim gedefinieerd; naast vemntreini- 
ging van de eigenlijke bodem worden ook verontreiniging van het grondwater ei 
verontreiniging van gebouwen en constructies door verontreinigende stoffen en 

I 
door organismen als bodemverontreiniging beschouwd. Het VLAREBO bevat een 
beoordelingskader voor bodemverontreiniging: Enerzijds worden achtergrond- 
waarden gedefinieerd die als normale achtergrond in niet-verontreinigde bodems 
met vergelijkbare kenmerken gelden en anderzijds worden bodemsaneringnor- 
men gedefinieerd die bij overschrijding leiden tot saneringsplicht. Risiabedrijven a ictivitec 
Bij de overdracht van gronden dient een bodemattest bij OVAM aangevraagd te ten 

worden. OVAM legt een register van verontreinigde gronden aan.Gronden worde 
slechts opgenomen in het register van verontreinigde gronden indien op 
betreífende grond een oriënterend onderzoek werd uitgevoerd. Het bodemattest 
bepaalt of het betrokken perceel al dan niet gekend is bij OVAM en of de bodem 
er al dan niet ve~ui id  is. 
Indien de overdracht betrekking heeft op gronden waarop een inrichting geves- 
tigd is of was of waar een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is 
in de lijst van de risicobedrijven en -activiteiten (Vlarebo-plichtige activiteiten) 
dan dient er voor de overdracht een oriënterend bodemonderzoek te gebeuren. 
In het geval er ernstige bodemverontreiniging wordt vastgesteld 



-m a l b  De bescherming van het grondwater in Vlaanderen is sedert 2410111984 geregeld Gebiedspecifiek: 

#I door het decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer. Dit üescheminguoncs type I, II 
ecreet vormt de basis voor zowel de kwalitatieve bescherming van het grondwa- 12101/1999en rcireM#*Ja en III en waterwingebieden 

als voor het grondwatergebruik en voorziet in de afbakening van watemin- heten  rrurn het krwc 
gsgebieden en bescherminquones rond drinkwaterwinningqebieden. Door dwnt db2lnU7001 
recente wijzigingen aan VLAREM I (lü0111999, BS. 11 maart 1999) waarbij 
der a n k  de grondwaterwinning als hinderlijke inrichting werd toegevoegd 

an de VLAREM-l-inddingslij wordt de grondwatemrgunning in de milieuwr- 
unning geïntegreerd (vanaf 1 mei 1999). 
ct decreet van 5 juni 1984 Art. 3 f 3 ktnffcnde het grondwaterbeheer ver- 

dt dat de Vlaamse Regering in waterwingebieden en beshermingrnes vol- 
de zaken kan wrbieden, reglementeren of aan een vergunning onderwerpen: 
het venroeren, opslaan, deponeren, afvoeren, bedelven, storten, direct of indi- 
rect lozen en uitmooien van stofkn die het grondwater kunnen vemntreini- 

de kunstwerken,werken en werkzaamheden,alsmede de wijzigingen in de 
grond of de ondergrond die een gevaar voor verontreiniging van het gmndwa- I 
ter kunnen inhouden 

De multifunctionaliteit van bodems behouden die op dit ogenblik nog m u M n  
ioneel zijn en de multifunctionaliteit herstellen overal waar nodig. 
ehoud van de muitifunctionaliteit van niet-verontreinigde bodems a 

Dndenoek enlof sanering van verontreinigde bodems. 
Nemen van maatregelen in gebieden met potentiële erosierisico's. 
Verdroging gebiedqericht tegengaan. 

water 

Idisch kader 

Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. De basismilieukwaliteitsnormen, Algemene normen. 
Aanduiding oppe~hkte#m- 

nraillakkplniliai Ylarem II ter bestemd voor drinkwater, 

u- VMM staat in voor controle op de handhaving van de waterkwaliteitsdoelstellin- memwater,viswater en 
( k & d * & d f m d ~  gen en bepaalt tevens de emissienormen in milieuvergunningen. Indien lozingen @~.k0l/M/W% schelpdierwater. -- op een waterloop dienen te gebeuren dient een milieuvergunning te worden aan- I s Vlarem II - gevraagd 



Voor de lozing van (afval)water is een milieuvequnning noodzakelijk evenals I W2 1cW m Sectorale milieuvoorwaarden 

voor het kunstmatig aanvullen en onttrekken van grondwater. Parkeerplaatsen I/dgiRp«i. 
W- eveneens. W W M M  
m h a k m i .  2 1 n m 1  

mm-4 

mtbeWd~&e~ir De basiswet van 1%7 gewijzigd bij de Wet van 23/2/1977 en door het Vlaamse ~ 2 8 / 1 U 1 % 7  «i Algemeen 

Gewest aangevuld met het Decreet van 21 april 1983 inzake ruiming.3 catego- Isnpcnild door Dcac* W 
rieën van onbevaarbare waterlopen worden in de wet onderscheiden. 2110111983 

Indien (buitengewone werken van) wijzigingen aan de onbevaarbare waterlopen 
worden toegebracht (bv. Inrichting) is een gunstig advies nodig van Aminal Watc 

I 
voor waterlopen van categorie 1 en van de bestendige deputatie voor de andere 
categorieën. 

@Mema Polders en wateringen worden gereglementeerd door resp. De Wet van 3 juni k t  van 03W1957 en Polders en Wateringen r 1957 betreffende de polders en de Wet van S juli 1956 betrefende de waterin- Weîvan 05107I1956 

I 
jen. Het KB van 30 januari 1958 bevat het algemeen politiereglement van de pol- 
ders en de wateringen. 
De polders en wateringen zijn opgericht met het oog op waterbeheersing. 
Indien wijzigingen aan de bedding of oewr toegebracht worden is een gunstig 
advies nodig van het bestuur (KB 30/0111958). Indien men gebieden aan polder 
/wateringen wenst te onttrekken is goedkeuring van de Koning noodzakelijk. m 

Europese kiidcnkhtljn water In deze kaderrichtlijn wordt het belang benadrukt van integraal gebiedsgericht UI1OIHMO Onderscheid in doelstellin- 

lenken en handelen. De richtlijnen in de kaderrichtlijn hebben echter voorname- gen voor oppervlaktewater, 

ijk betrekking op waterkwaliteitsaspecten en in mindere mate op waterkwanti- grondwater en beschermde 

eitsaspecten. De kaderrichtlijn dient gebruikt te worden bij de evaluatiefase. gebieden 

Decreet Integraal Dit d ~ r e e t  moet de basis vormen van een daadwerkelijke trendbreuk in de aan- 19jkuìi 2003 irnpn#nren In Per deelbekken I waterschap 

Waterbeheer pak van de waterproblematiek in Vlaanderen en leiden tot een duunaam water- de Conwiibrk LzrMlkri, 
beleid. Het vooniet in: -a- - Ruimte voor water als wapen tegen overmomingen o & i h g # a ~ ~  - Oprichting van waterschappen: opmaak bekkenbeheerplannen tegen eind PaicRlwit 

2006 
S Watertoets: niet langer bouwen in overstromlngsgevoelige gebieden 

Aankkoopplicht: Burger kan vragen aan overheid om eigendom in overstm- 
mingsgewnlige zone te kopen 
Anders omgaan met water: rationeel watergebruik 



MrlldLnbiiniiokpbdr üeze kaart kan als nfcrentiedocument worden gebruikt. Ingrepen aan de water- 1993 - De pikiacrtmluut 

m i v k n l r w  lopen kunnen hiennee wo& gcrvalueerd en indien mogelijk moeten d* m d  nodl dl##l 
g k h  waardevolle waterloopsegmenten behouden of verste* worden. % d d ( e o r d e ~  

lepakgsk*w 
@=lap- 

.- ., 
Relevante duunaamheiddoelstellingen uit het Mina plan 3: 

Integraal waterbeleid:Gezonde watersystemen ontwikkelen en in stand hou 

den. 

Natuur 

km, " J , >  

urnsatnjvmg,nnnq Aigemen I wDiea 
f> ,  , ,  

l in 1971 werd er te Ramsar een wereldwijde overeenkomst voor het behoud van -a Specifieke gebieden aange- 
watertijke gebieden met een internationale betekenis en wel in het bijzonder wezen. 
gebieden met verblijfplaatsen voor watervogels en verstandig gebruik van watt 

L........., 

gebieden. De bedoeling van de conventie is het behoud van de watergebieden i 
watervogels door het oprichten van natuurreservaten in deze watergebieden. Ei 
moeten bepaalde maatregelen worden genomen voor het behoud van deze 
gebieden. Menselijke activiteiten blijven mogelijk binnen deze gebieden zolang 
ze geen significante eífecten hebben op het gebied. 
In 1979 werd den conventie goedgekeurd in een wet.opVlaams niveau zijn 4 
gebieden aangeduid ais Ramsargebied. Een aantal andere gebieden wordt opge 
g m n  als mogelijk Ramsargebied. 

De doeistelling van dit verdrag is het streven naar een n, hoog mogelijke biodi- 
versiteit door middel van het in situ behoud van natuurlijke ecosystemen en 

I natuurlijke habitattypen. 
Het biodiveisitcitmrdrag van Rio werd in 1996 goedgekeurd door de Vlaamse 

I Regering. 

LDaorcitm 1910U1M Algemeen 

I 
In 1979 werd door de Eumpese Gemeenschap de vogelrichtlijn uitgevaardigd. Het V L t & ~ l F t W M  
doel ervan is de instandhouding van alk natuurlijk in het wild levende vogeh 
ten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen. 
Elke lidstaat is verpiicht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om een w 
doende gevarleedhehl aan leefgebi* voor vogeis met voldoende omvana e 
beschermen, in stand te houden of te herstellen. 

Speciiieke gebieden aange- 
wtzen 



Sinds 1988 zijn er In Belgig een aantal Speciale ûexhermingzones aangeduid. In 
totaal werden in Vlaanderen 23 gebieden aangeduid. 

HaMWlditlijn (9U43IEEG In 1992 werd de Eumpese richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke Vk R V L U q , ~  + Spedieke gebieden en w- 
habitats en de wilde flora en fauna uitgevaardigd. Het doel is de biodiversiteit te ten (fauna en flora) aange 
behouden en instandhouding en herstel van de natuurlijke habiiats en de wilde wezen 
fauna en flora di hier deel uitmaken. De habit idit l i jn bevat zowel maatrege- 
len inzake gebiedsbescherming als inzake soortbescherming en gaat uit van de 
aanwijzing van speciale bexherminguones. 
In het kader van de habitatrichtlijn werd in 19% een eerste voorstel van bexher 
minguones voor Vlaanderen ingediend bij de Eumpese Commissie. De evaluatie 
van dit worstel toonde echter aan dat voor een aantal habiiats en soorten onvol- 
doende 0ppe~lakte was aangeduid. Een aanvulling van de voorgestelde bexher- 
minguona was nodig. Op 4 mei 2001 heeft de Vlaamse regering het voorstel van 
aanvulling met 32 000 ha goedgekeurd. De totale oppenrlakte die door 

I 
Waanderen momenteel als habitatrichtiijngebied bij de Eumpese Commissie is 

d Pkm and In dit EUdocument wordt een methodologie opgesteld voor de evaluatie zoals Specifiek van toepassing op 
habtitatichtiijngebieden 

aqb$*i*. Dit Is een kaderdmeet dat algemene beginselen vastlegt die verder moeten w o r p  : ~ . Z l l l W 1 9 9 7  en u* Algemeen 

laawwlm l 
den uitgewetkt in uitvoeringsbesluiten. De beginselen zijn: ~ngsbeshiiten (zie ve~  Zie verder voor gebeids- 
- Minimaal dient de bestaande kwaliteit en kwantiteit in natuur behouden te 

blijven (stand still beginsel) 
- Men dient preventiefop te treden en te vermijden dat aantasting en schade aan 

natuur en natuurlijk milieu wordt toegebracht (domingsbeginsel) 
- Indien toch schadelijke gevolgen optreden,die niet vermeden kunnen worden, 

moeten kwalitatief en kwantitatief evenwichtige maatregelen genomen wor- 
den (compensatie) 

Het natuurbeleid en -behoud in Vlaandm legt de nadruk op volgende aspecten: 
Horizontale maatregelen: maatregelen die weral, dus ook buiten de specifiek 
voor natuur bestemde gebieden kunnen worden genomen; 
Onder deze maatregelen vallen de zorgplicht en het integratiebeginsel.0nder 
zorgplicht wordt verstaan dat iedereen verplicht is om ten alle tijde sdiade aan 

e natuur in de mate van het mogelijke te vermijden. Het integratiebeginsel 

specifieke afbakening van 
Natuurresenraten en VEN 
gebieden 



ge& aan dat elke overheid, bij een besluitvorming op andere beleidsterreinen, er 
zorg voor draagt dat vermijdbare schade aan de natuur dient vermeden te wor- 
den, 
Gebiedsgericht natuurbeleid,zowel inzake het creëren van ruimtelijke netwerken 
als op het vlak van het &ren van natuurreservaten; 
Een belangrijk deel van het Natuurdecreet handelt over het gebiedsgericht 
beleid5. Een belangrijke pijler wordt gevormd door het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) met een 0ppe~hkte van 125.000 ha. In het VEN is natuur de 
hoofdfunctie. Het Integraal Verwevings-en Ondersteunend NeWerk (IVON) 

I 
bestaat uit natuurverwevingsgebieden en natuumrbindingsgebieden. Hier wekt 
de Vlaamse regering stimulerend. Het Vlaams Ecologisch Netwerk is tot op heden 
niet afgebakend. De eerste stappen hiertoe ~ j n  echter wel gezet (zie verder) 
In de tweede plaats dient volgens het Natuurbehoudsdecreet voor elk van de 
gebieden die vallen onder gebiedsgerichte beschermingen een natuumchtplan 
opgesteld te worden (met uitzondering van de natuurreservaten). In het natuur 
richtplan wordt de gebiedsvisie vastgelegd. 
Daarnaast bestaat er nog Natuurinrichting als inmment. Natuurinrichting legt 
maatregelen en werkzaamheden vast voor een optimale Inrichting, herstel en 
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. 
Soortgericht natuurbeleid, d.w.z. het nemen van specifieke bexhermingsmaatrt 
gelen voor planten- of diersoorten of andere organismen; 
Doelgroepenbeleid, d.m.v. voorlichting en educatie; 
Een natuurbeleid kan slechts slagen als het door de samenleving voldoende 
wordt gedragen.0~ di vlak is nog een hele weg af te leggen. Het Natuurdecreet 
biedt de Vlaamse regering mogelijkheden om maatregelen op natuureducatief 
vlak te treffen. 

Vlw#c wuui. a De verschillende natuur- en bosreservaten vormen een belangrijke pijler voor het Dcrn* bL21IMI1997 Gebiedspecifieke afbakening 

-1- Vlaams gebiedsgericht natuurbeIeid,vastgeIegd in het Decreet Natuurbehoud. In rmkp391Pái1"1999(.I) (Vlaamse reservaten, erken- 
natuur- en bosreservaten wordcvia een aangepast beheer vastgelegd in een RRJim nmnnoff#an) de reservaten en bosreserva- 
beheersplan, een natuurstreefbeeld behouden of ontwikkeld.Tevens gelden bij- ten). 

I 
zondere verbodsbepalingen voor het behoud van de natuurwaarde. DeVlaamse 
regering kan natuurreservaten aanwijzen (op gronden die in eigendom, huur of 
ter beschikking zijn van het Vlaams Gewest) en errkennen (op vraag van de eige 
naar enlof de beheerder). 

Het besluit regelt de vergunningsplicht voor vegetatiewijzigingen. Enemjds legt R W . ~ W ~ o # t -  Bepaalde gebieden zoals: 

P-@-' het de gebieden vast, waarvoor een natuurwrgunning vereist is; anderzijds legt #SIPlwlAIUI&9 - habitat- en vogelrichtlijn- 
het verbodsbepalingen m.b.t. bepaalde adviteiten op. dlZWïf l~  krilvoalip gebieden 
De natuurvergunningsplicht voor wijziging van vegetatie is van toepassing op de rn k8carctuwi - Ramsargebieden, m wijziging van vegetatie gelegen in een aantal gebieden en zones, die vastgelegd 2lM997 



zijn in het M u i t .  Het betreft volgende gebieden: habitat- en vogelrichtlijngebie- 
den, Ramsargebieden, gebieden met bepaalde bestemmingen en beschermde 
duingebieden 
Activiteiten in deze gebieden zijn aan banden gelegd. Een aantal activiteiten tot 
wijziging van vegetatie worden verboden behoudens voorafgaande en uitdrukke 
lijke schriftelijke vergunning. Het betreft onder andere de volgende activiteiten: 
afbranden, vernietigen, beschadigen of doen afsterven van vegetatie, met uitslui 
ting van percelen met cuhuqewassen,.wijzigen van histofisch permanent gras- 
rnd, wijzigen van het reliëf en rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen van de 
vaterhuishouding. 

let bosdemet hedi algemeen tot doel het behoud, de bescherming, het beheer 
n het herstel van de bossen en van hun natuurlijk milieu en de aanleg van bos- 
en te regelen. Het is van toepassing zowel op de openbare bossen als op de 

privé-bossen. 
Het bosdecreet geefî aan dat en op welke manier bos gelijktijdig verschillende 
functies kan en meer vervullen,onder meer economische, sodaie,educatieve, 
wetenschappelijke, ecologische, organismcksdiennende evenals milieubeschw 
mende functies.Voor de bescherming van de ecologische kwaliteit van bepaalde 
bossen kunnen bosmecvaten ingesteld worden. In de bosmecvaten staat het 
behoud en de maximale ontwikkeling van de natuurwaarde voorop. 
Regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ont- 
bossing worden vastgelegd in het Besluit van de Viaamse Regering 2001. Er is een 
vergunning noodzakelijk voor ontbossing. Compensatie kan slechts in bepaalde 
gevallen niet verplicht worden. Compensatie kan enerzijds door het aanplanten 
van een gelijkwaardige opp. bos of door andmijds het betalen van een bosbe- 
houdsbijdrage. 

- gebieden met bepaalde 
bestemmingen 

- beschenndeduin- 
gebieden 

U h M d d @ ~  ìûû3-B@ Het milieubeleidsplan wordi elke 5 jaar opqesîeid. Het zet de gmte lijnen van het Omwappian Aptii 2802 
milieubeleid voor een twintigtal jaar uit en kvat acties die de Regering de vol- 
gende 5 jaar wil realiseren. Het beoogt de doeitreffendkid, de efficiëntie en de 
interne samenhang van het milieubeleid op alle beleidsniveaus te h r d m n  
bevat de hoofdlijnen van het milieubeleid dat door het Vlaamse Gewesten door 
de provincies en de gemeenten in aangelegenheden van gewestelijk belang, 
dient te worden gewenl. 1 
Het Vlaams milieubeleid richt zich voornamelijk op drie doelstellingen: het behec 
van het milieu,& bescherming van het milieu en het natuurbehoud en de h r  
dering van de biologische en landschappelijke diiniteit. De verxhillende acties 

Algemeen 



zijn opgenomen in een actieplan met de bijbehorende doclstellingen, middelen 
en termijnen. 
Van 15 april tot 15 juni 2002 organiseerde de Vlaamse overheid een openbaar 
onderzoek over het nieuwe Milieubeleidspian,Op dit moment bevindt het aange 
paste ontwerp zich in de fase van de politieke besluitvorming. Als het plan een- 
maal definitief is goedgekeurd, medt het plan in werking. Odc de provinies en de 
gemeenten maken milieubeleidsplannen op die een concretere invulling zijn van 
de milieudoeistellingen op een gewestelijk niveau. 

Relevante duunaamheiddoelstellingen uit het Mina plan 3: 

Het gewestelijk milieubeleidsplan streeít naar natuurbehoud en bevordering van 
de biologische en landschappelijke diversiteit, met name door de instandhouding, 
het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke habiits, ecosystemen en land- 
schappen met ecologische waarde en het behoud van wilde soorten, in het bij- 
zonder van de bedreigde, kwetsbare,zeldzame of endemische soorten. 
Versnippering: ik ecologische samenhang van biotopen optimaliwen in functie 
van het instandhouden, ontwikkelen of herstellen van leefbare (meta)populatia 
voor zoveel mogelijk doelsoorten. 
Integraal waterbeleid: Gezonde watersystemen ontwikkelen en in stand houden 

Gebiedspedíieke afbakening hmm&ngwr-m k, Zowel in het natuurdecreet ak in de bindende bepalingen van het Ruimtelijk IVLL19BI/ü2 
iRnclrwlHYr€ah@sû structuurplan banderen, is als taakstelling goedgekeurd dat tegen begin 2003 
Ilcámk van een totale oppervlakte van 125.000 ha voor het Vlaams Economisch Netwerk I 

I 
(VEN), 150.000 ha Natuu~emevinqsgebieden en een onbepaald aantal ha 
Natuumrbindingsgebieden moet zijn afgebakend. 
ik Vlaamse regering besloot op 19 juli 2002 om dc eente selectie van gebieden 
voor het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) voorlopig vast te stellen. Dit betekent 
dat de gesekaetrde gebieden in een openbaar onderzoek aan de M k i n g  wer- 
den voorgelegd. Dit openbaar onderzoek liep van 23 september 2002 tot 22 
november 2002.Tot op heden is er door deVlaamse regering nog geen besluit 
genomen voor de definitieve vaststelling van de gebieden. 

norie lijsten zijn inmumenten voor soort«ibcxhermiqZij v o m n  geen onder- bl -dmW 
deel van een ptucedure voor soort,-habitat- of gebiedsbescherming, maar vervult 
een signaalfunctie, met de bedoeling problemen aan te geven en en te duiden. ik " 

lijsten worden opgesteld in het kader van actie 103 van het tweede mi l ieuk 
kklqlan. Momenteei zijn a 14 rode lijsten voor: vleennulzen, zoogdieren, broed- 
vogels, amfibiin en reptielen, vissen, slankpootvliegen, dagvlinders, loopkevers, 
libellen, spinnen, sprinkhanen, hogere palnten, morren, kortsmossen, paddestoe- 
len, slakken, zweefvliegen, dandiegen, waterwantsen- en keven. 



- De Biologische Waarderingskaart is de enige beschikbare gebiedsdekkende inven- bhl?lW1-irn m mmeen g- 
-w taris van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen aangewend als refe- &~kMPOTrlo8r voor Vlaandm 

rentiekader. De karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart treden 
op in een aantal wetteksten en 0mzendbrieven;de kaarten kunnen heipen bij de 
implementatie van deze juridische instnimenten.Vwr de overheid en de natuur- 
en milieugroeperingen leveren de Biologische Waarderingskaarten nuttige infor- 
matie betreffende de toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. 
De Biologische Waarderingskaarten vormen een belangrijk basisgegeven voor 
dministratieve doeleinden: 

bij het afleveren van vergunningen in toepassing van het decreet op het 

l 
natuurbehoud 

- voor het opstellen van (gemeentelijke) natuumntwikkeiingsplannen en plan- 
nen van aanleg 
voor het ontwerpen van diverse tracés van wegen en leidingen,enz. 

Wedge disipinos 

Monumenten m landschappen 

aderwt m.b.t. de bcxh«mlng van monunmiten en Ir de wet 

i n  7 augustus 1931 op het khoud van inonummtrn en kndxhpp«i. Door 
cimmtmrdhetmogdijkommonum«itcnmla~ppmmmmheî 
behoud in historisch, artistiek of weîenxhappdijk op* van nrtioiud belang 
k, bij KoninWijk Besluit te rangschikken en ondcr bcsdmnlng van de amhcid te 

Monumenten -en landschapszorg In Vkunderm b vanaf 1 januad 1989 een 
pcmstelijke aangeiegenheid. 
Het van 16 april 1996, gewijzigd bij dcarct van 24 deceinkr 
001, regeit de bcsdmnlng van landschappa en de instandhouding, het W 
R het beheer van de In het Vkamse Gewest geiegen beschemie landschappen. 

H e t ~ v a n 3 m u r t 1 9 7 6 , p m i j d g d ~ d c c m t v a n 2 2 ~ 1 9 9 5 , ~  
de kxh«mlng, de lnstmdhoudlng, het onderhoud m het h d  van h het 
Ncdnlandse taalgebied gekgen monumenten m stads in doipsgczkhten. 
ct d«mt van 23 maart 2002 ter kxhmning van het vamid crfgocd 

üe bescherming van het archeoiogisch pmknonlum maakt het voomerp uit van 
een Decreet van 30.M.1993. In dit âeueet wordt de beschaming, de instandhou- 
ding, het behoud, het herstel en het beheer van het airhcdogbdi patrimonium 

Algemeen 



Tevens worden de archeologische opgravingen georganiseerd en gereglemen- 
teerd. Het archeologisch patrimonium omvat alle vormen van archeologische sites 

gelegenheid van een vergunde 
wan hij weet of redelijkerwijs moet 

vennoeden dat het een archeologisch monument bet* een toevalsvondst doet 
Van een dergelijke vondst moet de vinder binnen 3 dagen aangifte doen aan het 
Instituut voor het Archeologisch PaMmonium. 
De gevonden archeologische monumenten en hun vindplaats moeten tot de tien- 
de dag M de melding in onveranderde toestand bewaard blijven, bcxhmnd 

worden tegen beschadiging of vernieling en toegankelijk gesteld worden voor 
onderzoek door h a  Instituut voor het Archeologisch Patrimonium,zonder recht 

keurde de Vlaamse regering de Europese Conventie ter bescherming 
Malta) uit 1992 goed. De imple- 

mentatie van de Conventie, met een daarbij behorende aanpassing van de vige- 
rende beheersinstrumenten, is nog aan de gang. 
H a  Europeesverdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, kort- 

Malta; is op l 6  januari 1992 teValletta tot stand gekomen. 
Uitgangspunt van het verdrag is het archeologisch erfgoed waar mogelijk te 
behouden: bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologixh 
belang, beter nog het cuhurhistorixh belang,vanaf het begin mmnegen in L 

ring van het verdrag heeft gevolgen voor het huidige 

.. .', : - - $'.:' Dit verdrag maakt deel uit de Europese wetgeving op gebied van erfgoedzorg. . ,  , 
. . , . c,* 

. - L- ' ,  'c. +i$+. l ., Naast archeologie kwamen'het behoud van wilde dknn en plantenl(Bem 1979), . . . , , .  

.,.l :J',; ' , C ' < '  : - !  
, ' .. . , . . . ,..,,f , ,, het bouwkundig erfgoed (Granada 1985) en het landschappelijk erfgoed (Firenze 

,~ . ':. ,. . :::..:I), . . ;.;?$:,,I& 2000) aan bod. 

@ d e M p h  X W 3 - z  Relevante duumamheiddoelstelling 
r-, Lichthinder De toename van de hemelglocd door kunstmatige verlichting mag 

niet meer bedragen dan 10% van het laagste natuurlijke niveau in eik deel van 
het spectrum tussen 300 en 1000 nm. 



Geluid en trillingen 

dkch k a d s c h d i v i n a  I daclstellina 

wet van 18 juli 1973 op de geluidshinder.De in bijlage 2.2.1 bij Vlarem II aa igd bij Wetdd.2lIlUlODI 
geven waarden in dB(A) gelden als milieukwaliteitsnotmen voor het L,,,, 
niveau van het omgevingqeluid in open lucht 

Gemeenschappelijke aanpak ter vermijding,voorkoming en vermindering van dc een en gebieds- 
schadelijke gevolgen voor volksgezondheid van de blootstelling aan omgevings. d r o p  Padement juli ek (agglomeraties) 
lawaai door: - -- -~~ 

A evaluatie van omgevingslawaai (Lden en Lnight) op grond van gemeenschap- 
pelijke methoden 

B vooriiiting aan publiek 
Er worden acties ondernomen om waar nodig het omgevingslawaai te verminde 
ren en opm. de kwaliteit te handhaven 
Van toepassing voor agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners, belangrijke 

-fan de totale bevolking in Vlaanderen. 

Lucht 

b- strengen normen voor stikstofoxide, zwevende deeltjes en mwcldioxide. 

mld0 De milieukwaliteitsnormen voor de lucht worden vastgesteld in uitvoering van de 
wet van 28 december 1%4 op de bestrijding van de luchtverontniniging en wer- 
den per 01/08/1995 vervangen door normen opgenomen in Vlarem II en later 

.. , L 



l Normen voor brandstoffen diesel en benzine. 

T 
Opsomming van de relevante duunaamheiddoelstellingen uit het Mina plan 3 en 
van toepassing op het verkeer: 

De emissies van mafbrekende stoffen in de atmosfeer moeten ophouden; 
Vermindering van de emissie van bmeikasgassen; 
Vermindering van de emissie van fotochemische stoffen; 

Terugdringen van de zuurdepositie; 
De geurintensiteit van de mgevingslucht op een niveau brengen dat niet als 
hinderlijk wordt ervaren. 

Luchtvemntreiniging voorkomen. Hinder door verkeer terugdringen zonder de 
bewegingswijheid in het gedrang te brengen 

Het beleid is gericht op een beperking van verbrandingsgassen en verzurende 
componenten en richt zich vooral op bedrijven (inclusief landbouw) en de eigen 
provinciale overheid 

De uitwerking van het Vlaamse Kiimaatsbeleid gebeurt in het Vlaamse Klimaats- 
beleidpan 2002-200s. Dit plan is momenteel (mei 2003) in conceptversie klaar. 
Dit Vlaams klimaaibeleidsplan heeít betrekking op alle bmeikasgassen uit het 
Kyoto Pmt~ol .  Het is opgebouwd rond een aciualisering en uitbreiding van het 
COUREG-beleidsplan 1999 en het tweede Milieubeleidsplan. Bovendiin werd het 
afgestemd op het ontwerp Milieubeleidsplan 2003-2007. De betrokkenheid van 
meerdere bevoegdheidsdomeinen geeít dit plan een br& draagvlak wat ook 
noodzakelijk is om te komen tot een integraal Vlaams klimaatbeleid. De concrete 
aanpak en beschrijving van de beieidsmaatregeien moet een efficiënte imple 
mentatie waarborgen. Het Vlaams klimaatbeleidspan is het resultaat van de eer- 
ste belangrijke opdracht die de Taskfo~e Klimaatbeleid Vlaanderen bij haar 
oprichting door de Vlaamse regering heeft toebedeeld gekregen, met name het 
uitstippelen van een integraal Vlaams klimaatbeleid in het teken van de ratificatie 
en de uitvoering van h a  Protocol van Kyoto.0~ korte termijn richt dit plan zich 
op de tussentijdse stabilisatiedoeisteiling tegen 2005 zoals vastgelegd door de 
Vlaamse regering bij beslissing van 20 april 2001. Daarnaast geeft dit plan odr de 
beleidwisie van deVlaamse regering weer ten aanzien van de bijdrage van 
Vlaanderen in het nakomen van de nationale Kyoto-doelstelling 20M-2012. 



:Ontmrp Vlaams Klimaaîsbeleidsplan, 2003). In het Protocol van Kyoto engageert 
klgii! zicht tot een emissiereductie van 7,5% in de periode 20û8-2012 ten 
opzichte van het nfcnntiejaar. De verdeling tussen de verschillende gewesten e 
sectoren is ~ h t e r  nog steeds niet uitgevoerd. 

We@@@- De wetgeving omvat in hoofdzaak twee aspecten: 
Het legt de bodembestemming juridisch vast 

en Het legt de vergunningsplicht op voor bepaalde activiteiten (zoals voor bou- C wen of verbouwen, het aanmerkelijk wijzigen van het reli€f van de bodem, 
enz.) 

Dacmcn ruimt&@ ode Het decreet is gericht op duurzame ontwikkeling en tracht de behoeften van ver- 

nkig schillende maatschappelijke activiteiten tegen elkaar af te wegen. 
Krachtlijnen: 

Beter afstemmen van de ruimtelijke structuurplannen op de ruimtelijke uit- 

voeringqlannen 
Invoeren van een provinciaal niveau van RUP 
Meer bevoegdheden op het vlak van stedenbouwkundige vergunningen voor 

gemeenten. 

Op 1 mei 2000 (B.S.810611999 en 29/04/2000) is het decreet houdende de orga- 
nisatie van de ruimtelijke ordening in werking geireden. Het nieuwe decreet 
moderniseert de regelgeving -inclusief de bevoegdheden- omtrent ruimtelijke 
ordening en neemt een overgangsperiode van 5 jaar in acht. Het belangrijkste is 
dat subsidiariteitprincipe in ruimtelijke wetgeving is vasigelegd via structuur- 
planning 

W2M?YW%iipnuiJI ' Gebledsspedfiek,íunaievan 
UrA de bestemming van het 

1 B a M U 1 r n ~ m  gebied. 

m = l r # m n p  
PimJgbnc**gawrst- 
pi#Wn 

~~~ Algemeen - Gebiedspecifiek 

AlrldpaOlMr6 zoals onder andere zone- 
l#WMK+&$mthw@#k vreemde gebouwen. 

M- - 
w- 

I 
R d h h b g  m Irndki- In het Decreet van 21 december 1989 werd een eerste aanzet gegeven om van 

m ruilverkaveling een proces van globale landinrichting te maken. 



-- - 

Eriicc I Verbeteren van verbindingen tussen: 

OSB)gnlwnJeiiW nationale en internationale netwerken 

-íbapcW regionale en lokale netwerken 
Verbeteren van de verbindingen tussen transportdiensten op nationaal en 

-OirilSliin( regionaal niveau. 

-m Bevorderen van zorgzaam beheer van het stedelijke ecosysteem 
Bederen van een meer gebabnceerde intercontinentak toegankeiijkheld 

van en naar de voornaamste havens; 
Bevorderen van mukimodaal transport; 
Beperken van wegverkeer op toegeslibde assen 

Indijken van suburbanisatie 
Tegengaan sociale uitsluiting 

Optimaliseren van bestaande verkeen -en vervoeninframuctuur, verbeteren van 
collectief vervoer en het organiseren van vervoetyenererende activiteiten op 
plaatsen die ontsloten worden door openbaar vervoer. 

mgaan met fragmentatie en verstedelijking. P 
I Handhaven van een sterke en geconcentnerde ruimtelijksconomirdie muc- 

tuur en ondersteunen van gemeenten in het buitengebied. 
Fundamenteel verhogen van stedelijke en open ruimte kwaliteiten door ont- 
werp en inrichting. 
Verbeteren en differentiëren van de bereikbaarheid. 
Uitbouwen en inrichten van grootstedelijke assen. 
Bieden van kansen aan de haven. 
Vrijwaren van de groene vingen. 
M e n n i n g  van kwetsbare en waardevolle functies als natuur en landschap I 

Dit convenant is een beleidsinstrument dat een duurzaam mobiliteitsbeleid bin- 
nen het Vlaams Gewest wil stimuleren. 

in001 door&vl.neg. 

MliukklQplwi 2 0 ( U - ~  Maatregelen uit het moblllteiaplan van Vlaanderen uitvoeren in samenwerking 
met het milieubeleid. 
Kwantitatieve doelstellingen voor de transportsector. 
Opzetten van een goed monitoringssysteem voor evaluatie van de vooropgestelde 

,milieudoeIstelIing en. 
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Het Eumpees venoenbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen 
Knelpunten opheífen door verwezenlijking van het Trans-Europese transport- 

netwerk 
IntmnodaaUmuitimodaal vervoer realiseren (aa.d.m.v.subsidiCring) 
impuls wor het spoor 
korderen van zee -en rivierscheepvaart 

Vergroten van de verkeersveiligheid 
Ontwikkeling van hoogwaardig stadsvervoer 
De reiziger centraal stellen in het vervoersbeleid 

I 
~ao#iftltspknVkondcmi Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen 

Het vrijwaren van de bereikbaarheid 
Het garanderen van de toegankelijkheid 
Het venekeren van de veiligheid 
Het verbeteren van de verkeenleefbaarheid 
Het terugdringen van de schade aan natuur en milieu 

M ihMWph  Ravlndc Aanmaak en uitvoering van het Gemeentelijk Structuurplan Antwerpen -inhprouindc 
krtmrp«r îW1- HlO(i Duurzame leefbaarheid - evenwicht tussen de verschillende functies van de stad. rad db 18112/2(101 

Stimuknn van het fietsgebruik door een verhoging van het comfort en de veilig- 
heid van de fietswomieningen. 

Otqniwtk van het pcnon- De organisatie van het openbaar vervoer over de weg 
mnocr over de weg De Basismbiliiit in het Vlaamse gewest 

Yet netmanagement 



Bijlage 10: Erkende Viaamsc m.c.r.-deskundigen 
Volgens het Vlaams Decreet op de milieueffectrapportage moeten de onderzoeken die hiervoor nodig zijn uitgevoerd worden door erkende m.e.r.deskundigen. Deze erkenning 
wordt verleend door de minister van Leefmilieu voor een periode van vijf jaar en kan hernieuwd worden. De erkenning kan gegeven worden aan personen en aan organisaties 
(rechtspersonen). De erkenning wordt verleend op basis van de ervaring en kennis van de personen en organisaties in de opmaak van milieueffectrapporten en de uitvoering 
van de spedíieke deelondenoeken. 
Het team van erkende m.e.r.deskundigen wordt in principe geleid door een erkend m.e.r.-co(hdinator. Het is zijn taak om van de deelonderzoeken een coherent geheel te 
maken en de eindconclusies in samenspraak met de andere m.e.1.-deskundigen te formuleren. 

Een milieuektrapportage wordt opgespli  in een aantal deelondenoeken volgens de ~openaamde'ondcnoekrdiùplines~Voor elke ondenodrsdixipline moet minstens één 
erkend deskundii worden opgegeven die het deelondenoek zal uitvwren of in ieder geval coìirdineren en op zijn kwaliteit connoleren. 

In Tabel 810- 1 is het team van erkende m.e.r.deskundigen dat wordt ingezet voor het doorlopen van de m.c.r.-procedure in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 weer- 
gegeven. 

ONDERZOEKSDISCIPLINE NAAM DESKUNDIGE 
Mens - Gezondheid en hinder Els van Cleemput 

Mens - ruimtelijke aspecten Marc Van Dyck" 
Fauna en Flora Marc Van DydF 
Bodem Katelijne Verhaegen 
Water Katelijne Verhaegen 
lucht Els Van Cleemput 

Geluid en Mllingen Nicde Van Doninck 
Monumenten, landschappen Ewald W a m  
en MateriHe goederen 

NR. ERKENNINGSBESLUiï ERKEN NIM6 GELDIG TOT 
MBIMEWEDN5WA 20/05/2003 
Hernieuwing aangevtaagd 
in februari 2003 
MBIMEfüEDN434lC 06/12/2004 
MBIMEWEDAI434IC 18l1012006 
MBIMEWEDAI259N-UA 26/10/2006 
MBIMEWEDAI259N-UA 26/10/2006 
MBIMEWfDN506IB 20/05/2003 
Hernieuwing aangevraagd 
in februari 2003 
MBlMEWEDN2%N-2 
MBIMEWEDN589 

De h m  Marc Van ûyck zal de taak van m.e.r.-co(hdinator op zkh nemen. 



Ovrdcht van medeweken voor het Strategisch ME R 

Nmnn 
Alkyon NL 
Jemen Adma 
Gijs van Banning 
Gerrit Hartsuiker 
Jan Onassis 
Rob Steijn 
ARCADIS NL 
Koen Albers 
Esthef Baumann 
Jos Bdens 
Miriam de Boer 
Ha& Dijksterhuis 
Maanje Donkers 
Dkk-Jan van D M  
Erik van Essen 
Angeia van Hmwijk 
Peter Kouwenhoven 
Jojanneke van der Molen 
Adrian Nwrtman 
Bert Smolders 
Diederik Waardenburg 
Patrick Weijen 
Jasper van der Wefi-ten Bosch 
Niek van Woerkom 
Ham Albert Zanting 
GEDAS VL 
Wouter Gevaerts 
Olivier Sels 
Erik Vemeiren 
Heinis Water en Ecologie NL 
Fioor Heinis 
IMDC VL 
Joris Blanckaert 
Dirk Bulckaen 
Johan Cobbaert 
Ronny van Looveren 
Chantal Martens 
Marc Sas 

Water 
Water 
Water 
Water 
Water 

Coördinatie GIS 
GIS 
Software RAPlProjectweb 
Werkgrocpsecretaris Natuur 
Communicatiemedewerker 
Projectsecretaris projectdirectie 
GIS 
Projectdirecteur 
Mens en gezondheid 
Systeemanalyse en beoordelingskader 
Geluid en trillingenIR0 
Landschap 
LandschapIR0 
Soítware RAPIProjectweb 
m.e.r.-cohiinator 
Sohare RAPlProjectweb 
Projectsecretariaat 
Projectdirectie en beoordelingskader 

Grondwater 
GIS 
Mens Sociaal organisatorische aspecten 

Natuur 

Water 
Water 
Water 
Water 
Morfologie en water 
Water en Bodem 

Nwm 
Resource Analpis VL 
Eis van den Balk 
Elke Claus 
Els van Cleemput 
Koen (oudere 
Nicole van Doninck 
Marc van Dyck 

Bahara Eykemn 
Johan Gauderis 
Claude Joiris 
Torn khewens 
Marc vandedeeken 
Wouter Verheycn 
Ewald Wauten 
TECHNUM VL 
Katelijne Verhaegen 
TU DeM NL 
Jill Slinger 
Vertegaal Ecologisch Advies NL 
Kees Vertegaal 
Westerlengte NL 
Peter Paul W m n  
WL Delft NL 
Johannes Boon 
Claire Jeuken 
Theo van der Kaaij 
Hans Los 
Henriette Otter 

Andries Roehema 
. Mindert de Vries 
Zheng Wang 
Han Winterwerp 

Landschap en monumenten 
Natuur 
Lucht, Mens-toxicologie en gezondheid 
ass. m.e.r.-coördinator 
geluid en trillingen 
Coördinatie m.e.r., Ecologie, Monumenten en 
Landschap, Mens Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit 
GIS 
Economie 
Ecologie Vlaanderen 
R0 en mobiliteit 
Wetariaat Belgie 
MER 
Monumenten en Landschappen 

Bodem en oppervlaktelgrondwater 

Natuur en systeemanalyse 

Redacteur 

Water 
Morfologie 
Morfologie 
afstemming met natuur 
Werkgroepsecretaris Morfologie en 
Waterbeweging 
Water 
afstemming met natuur 
Morfologie 
Morfologie 



Bijlage 11: Bcoordelingskader M E R  

- o n h ~ i n g  g e u ~ e n ~ ~ m i n  mameiien 
zandbalans cmiarium 

kantelindex 
verandering import I export 

anaal ondiep water en intergetijdegebied 

Wigiddsnonn Nddand 
ovtntromingskans Nederlandse zeeweringen 1:4.000; voldoet I voldoet niet 

Wlghriltq~orrimonirn 
Overstromingsrisko in Vlaanderen 
Verandering veiligheid in Nederland boven de wettelijke mimi ha niet overstroomd bij 1:5.000 stonn,of vermeden xhade in Euro's 

ktuur 
natuurlijkheid 

geologie 
h~dmd~namkk 
morfologie 
wmrkwaliteit 
bodern~ctuur 
producenten 
fauna 

d i v e r s i t e i t ~  
1130 cmiaria 
1140 bij eb dmogvalknde siikwadden en zandplaten 
1330 Atlantische nhomn met kweldergrasvegemie 
1310 eenjarige pioniersvegetaties van dik- M zandgebieden m a  Salicornia soorten 
en anden zoutminnende planten 
1320 schomn met slijkqranegaatk (Spartinion) 

diversiteit soorten 
hogm planten 
vissen 
vogels (bronlvogclr M niet-broedvogels) 

&ge d k r g w e n  

aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 



Bijlage 12: Reide beoordeilngsluder - onderzoetsdusten 

Morfologie Water I (aggregatie) 
geluid 



aantasting kwali&van het landschap 
mlia van landschappclijk waardcvdie rmictunn 
mlia van waardcvolie IandschaDxkmenten 
achteruitaana van mnwkhtiae khaalkenmerken 
aanMing van aituur-historische waarden 
verikr van waardcvolie elementen 
ndkr van aituufhidoiixh waardcvolie iandxha~pcn 
aantasting aardkundige en archeobgische waard;nn 
mlkr aardkundige waarden 
mlks archeologische waarden 

hlndcr 
geluidhinder 
visueie h i n k  
geurlstof 
Mvingswoorde nwr bmwrm en gebruiken 
belwingswaarde van het landschap 
door bewonen en gebruiken 
afname toegang tot en bruikbaarheid van het gebied 
voor brwomrr/kdrijven 

Gebniibwurde gebied 
kwaliteit ruimtelijke structuur 
bepefkingen rulnitegtbnilk 
afname areaal landbouw 
toename areaal op iand met bepefking gebruikduncties 
(Iutuu-1 
ruimtelijke samenhang van functies 
verandering barrièrewerking en vennippering 
verandering ficxibiliteit van de ruimteiijk structuur 
toenam van kansen voor gebiedsontwikkeling 
dwmmmMmoblIitcit 
wkeerdeeíbaarheid 
verbetering van de kans op en de ernst van ongevallen 
vefbetering van de verkeerkfbaarheid in het gebied 
benlkbulheid 
toenameaantaimlkwren op het mpcnna 
sekctkw bereikbuheid van deelgebieden 
cfRdlntk modeie veníeiing 
verbetering d i n g  van verkeer en vemm 
om vmhilknde modi 

toename emissie van brwikasgassen 
toename geluidsbelasting (boknm~ionaal) 



Bijlage 13: Mogelijkheden voor inrichting en gebruik van de Overschelde 

Dimensies van de Overschelde 
Uit studies van het RIK2 [4,5] kunnen de dimensies van een Overschelde van'gemiddelde'grootte worden afgeleid. Deze dimensies zijn weergegeven in Tabel 3- 1. Hierbij zijn 
het aftoppen van de hoogwaterpiek in de Westerschelde van 0,3 tot 0,s meter en een maximale stroomsnelheid van 1 mls in de Overschelde als uitgangspunt genomen. 

Breedte kanaal 800 tot 1200 meter 

Diepte -6 tot -8 meter NAP 
Breedte van doorlaatconstructie 300 tot 500 meter 
Drempelhoogte doorlaatconstructie -2 tot -4 meter NAP 
Ruimtebeslag 450 tot 650 ha 
Gmndvenet 25 tot SS Mm3 

Gecontroleerd spuien: doorlrrtconstructie 
Om de omvang van de waterstroom en de stroomsnelheid in het kanaal te kunnen beheersen is een doorlaatconstructie nodig. Deze kan worden uitgevoerd als een afsluitcon- 
structie, een overlaat of een onderlaat (bijvoorbeeld een kleinere versie van het xhuivencomplex bij de Oosterscheldekering).Voor de doorlaatconstructie zijn verschillende 
locatia mogelijk: Westerscheldtzijde,Oosterschelde-zijdzaan beide zijden of midden in het kanaal in combinatie met de kruising van bestaande infrastructuur. 

h n l q  van het kanaal 
De aanleg van het kanaal zal bij beide locaties ten koste gaan van land met grotendeels een agrarische functie en bijpassende (woon-) bebouwing.Op beide locaties bevindt 
zich een aantal woonkernen. Het gebied maakt onderdeel uit van de gemeente Reimerswaal. 
Aan weerszijden van het kanaal zijn dijken nodig, waarbij soms deels gebruik kan worden gemaakt van bestaande dijken.Afhankelijk van het gebruik van de Ovenchelde en de 
locatie van de doorlaatconstructie zal de oever en het ondersie deel van het dijktalud mogelijk in steen moeten worden uitgevoerd. 
De bestaande infrastructuur door de hals van Zuid-Beveland zal de Overxhelde moeten kruisen. Di bet& onder meer de Rijksweg AS8, een spoorweg (intercity en stoptrein- 
verbinding tussen Zuid-Beveland en de RandstadAlrabant), een provinciale weg en een leidingentrac4. Deze infrastructuur zal moeten worden aangepast en verplaatst en er rijn 
één of meerdere bruggen nodig. 

(irbruik van de Ovrncheide 
De frequentie van gebruik van de Overxhelde kan variëren van alleen bij extreem hoogwater tot vrijwel dagelijks gebruik.Tijdens (extreem) hoogwater is uitwisseling van de 
Westedwlde naar de Oosterschelde mogelijk en tijdens laagwater van de Oosterschelde naar de Westerxhelde.Tijdens extreem hoogwater wordt het zoete water van de 
Welde n, ver teruggedrongen dai het niet I de OverxheMe in de Oosterschelde terecht kan komen.Tijdens stormsituaties zijn voor het gebruik van de doorlaatconstructie 
meerdere openingsstrategidn denkbaar, afhankelijk van het gewenste effect. 

Watuunntwikkeling en natuu~ompensatie 
Bij natuurontwikkeling kan worden gedacht aan de ontwikkeling van brede, flauwe natuurvriendelijke oevers. De ontwikkeling van schorren en slikken in het kanaal lijkt op 
voorhand minder gewenst, omdat di ten koste gaat van de capaateit en daarmee de effectiviteit van de Overschelde. Een dergelijke ontwikkeling kan wel plaats vinden langs 
het kanaaLNqatieve effecten op en verlies van delen van de habitatgebieden Westerschelde en Oosterschelde dienen g~ompenseerd te worden (onder andere het verlies van 
intergetijdengebied in de Oosterschelde). 
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