Kort verslag 14e bijeenkomst van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) 20 mei 2016

1. Agenda voor de Toekomst
1.1 Capaciteitsstudie
De voorbereiding voor de Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het
uitvoeren van de capaciteitsstudie is bezig. Er wordt rekening gehouden met
een totale doorlooptijd van circa 7 maanden. Publicatie wordt voorzien in het
najaar 2016 zodat de studie effectief van start kan gaan in het voorjaar van
2017.
1.2 Onderzoek en 1.3 Monitoring
Er zal samen met de relevante stakeholders een ‘Lange Termijnperspectief
Natuur’ opgesteld worden. Hiertoe zal een passende projectstructuur
uitgewerkt worden, naar het model van de Capaciteitsstudie Schelde voor de
toegankelijkheid.
Door Deltares / WL Borgerhout werd een morfologisch instrumentarium
ontwikkeld voor de studie van het mondingsgebied. Over dat instrumentarium
en de mogelijke toepassingen daarvan, vindt nadere afstemming plaats tussen
Nederland en Vlaanderen.
2. Schelderaad: Voortgang
De Schelderaad kwam sinds de vorige VNSC-vergadering van 4 december 2015
tweemaal bijeen, plenair op 8 december 2015 en in kleiner verband op 17 maart
2016, ter voorbereiding van de plenaire sessie van 9 juni over de Tussenbalans
van het onderzoeksprogramma ‘Agenda voor de toekomst’.
Op voorstel van de stakeholders zijn 3 hoofdthema’s geselecteerd voor de
Tussenbalans: getij-indringing, natuur en zoetwater.
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3. Windmolenpark Borssele
Het Ambtelijk College neemt kennis van de verschillende overleggen die in de
afgelopen periode over dit dossier zijn gevoerd en biedt Economische
Zaken/TenneT aan om ook in het verdere traject de VNSC-expertise te benutten.
4. Maatwerkgeul Zeeland Seaports
Het vergunningentraject is opgestart. De nodige onderzoeken zijn lopende,
nadien kunnen de vergunningen effectief aangevraagd worden. Zonder bezwaar
en beroep worden de vergunningen naar verwachting nog in 2016 verleend. De
uitvoeringswerken zouden dan eind dit jaar kunnen beginnen.
5. Verondieping Schaar van de Noord
In het reguliere baggeroverleg tussen Vlaanderen en Nederland is de optie om
beperkt baggerwerk uit te voeren, zoals afgesproken tijdens de vorige
vergadering van het Ambtelijk College, verder uitgewerkt. Het project zal
gerealiseerd worden als proefproject voor een periode van 2 jaar. Op basis van
de resultaten van dit proefproject zullen de voor- en nadelen d.m.v. evaluatie
uitgeklaard worden en kunnen definitieve afspraken worden gemaakt inzake het
gebruik van nevengeulen.
6. OS 2010
6.1 Stand van zaken implementatie OS 2010
Voor alle 2010-Sigmaclusters zijn de inrichtingswerken inmiddels in uitvoering
gegaan. Het gaat daarbij om de volgende 2010-projectengebieden:
Hedwige-Prosperpolder, Cluster Kalkense Meersen, GOG Vlassenbroekse polder,
GOG Wal-Zwijn, Cluster Dijlemonding en Cluster Durmevallei.
Daarnaast wordt de stand van zaken van de natuurprojecten Middengebied
Westerschelde toegelicht. Er wordt afgesproken dat in het kader van
transparante informatie-uitwisseling de monitoringsgegevens over de projecten
in het Middengebied gedeeld zullen worden in het kader van de VNSC.
6.2 Afspraken uitvoering project Hedwigepolder
Het Ambtelijk College stelt het inrichtingsplan vast zoals opgenomen in het
vastgestelde Rijksinpassingsplan, met inachtneming van de conclusies van de
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optimaliseringsstudie die door Nederland en Vlaanderen onderschreven
worden, als basis voor de uitvoering en stemt in met de kostenafspraken en
vastlegging ervan in een samenwerkingsovereenkomst.
7. Nieuwe Sluis Terneuzen
De Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit op
29 februari 2016 ondertekend. Op 15 maart 2016 is het Tracébesluit
gepubliceerd. De beroepstermijn tegen het Tracébesluit liep eind april ten
einde. De voorbereiding van de aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart.
8. Proefstortingen Westerschelde
Eind 2015 en begin 2016 werden de definitieve vergunningen i.k.v. de
Natuurbeschermings- en Waterwet verstrekt. Tegen de watervergunning werd
een beroep ingediend. Omdat geen voorlopige voorziening is gevraagd in de zin
van een schorsing van de vergunningen, kon maart 2016 worden gestart met de
eerste proefstorting ter hoogte van de diepe zone bij Hansweert gestart. Deze is
in april afgerond. Vervolgens wordt de proefstorting bij de Inloop van Ossenisse
voorbereid.
9. Onderhoudsvergunningen Beneden-Zeeschelde
Afdeling Maritieme Toegang zal eind augustus 2016 twee nieuwe
milieuvergunningsaanvragen indienen voor het continueren van de
onderhoudsbaggerwerken in de Beneden-Zeeschelde. Tegen december 2017
moeten die in werking treden.
De voorbije tijd is onderzoek uitgevoerd om de stortstrategie zo optimaal
mogelijk in te vullen, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen zoals
zandwinstrategie, aanleg Oosterweeltunnel en risico op regimeshift (de omslag
naar een hypertroebel systeem). In dit onderzoek kwamen enkele potentieel
interessante aanpassingen van de huidige stortstrategie naar voren.
In december besloot de VNSC daarom om naast de huidige stortstrategie, ook
een variante stortstrategie mee te nemen in de Passende beoordeling.
Met deze variante stortstrategie wordt de zandwinning voorzichtig afgebouwd
door gebruik van andere stortlocaties. De Passende Beoordeling is inmiddels
goedgekeurd.
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Het Ambtelijk College stemt in principe in met het aanvragen van de variante
stortstrategie, waarbij een belangrijk deel van de onderhoudsbaggerspecie naar
nieuwe terugstortzones wordt gebracht, indien de passende beoordeling
uitwijst dat deze strategie een positieve score krijgt.
10. Communicatie: Aanpak Tussenbalans 2016
In 2014 is gestart met de uitvoering van het onderzoeksprogramma van de
Agenda voor de Toekomst. In 2016 zijn we halfweg het onderzoeksprogramma
en wordt de tussenbalans opgemaakt. De communicatie met de stakeholders in
de Schelderaad wordt gestructureerd rond die tussenresultaten. Inmiddels is
een draaiboek opgesteld, met daarin de aanpak, de acties en de planning voor
de Tussenbalans die de VNSC samen de stakeholders opmaakt.
Het gaat onder meer over een totaaloverzicht van het onderzoeksprogramma
van de ‘Agenda voor de Toekomst’ dat te raadplegen zal zijn op de website, de
opmaak van projectfiches voor de onderzoeken die daarvan deel uitmaken, een
4-maandelijkse digitale nieuwsbrief (‘Scheldetopics’) die de evoluties in het
onderzoek covert en een e-room waarin leden van de Schelderaad relevante
documenten kunnen raadplegen.
Het Scheldesymposium, met de Tussenbalans 2016 als centraal thema, vindt
plaats op 23 november 2016 in de Art Nouveauzaal te Antwerpen.
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