
Instellingsbesluit commissie monitoring Westerschelde

7 april 2009

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie,

Overwegende dat;
– gelet op artikel 1, lid 1 onder h sub 2 van de Tracé wet, voor de wijziging van het tracé van een

hoofdvaarweg daarbij maatregelen kunnen worden gerealiseerd van landschappelijke, landbouw-
kundige en ecologische aard;

– artikel 4 van het Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde van 9 juli 2008 (gepubliceerd in
de Staatscourant op 17 juli 2008) aanvullende en mitigerende maatregelen bevat die schade aan
de beschermde natuur van de Westerschelde moeten voorkomen en zonodig herstellen;

– als één van de mitigerende maatregelen een zogenoemde ‘flexibele stortstrategie’ wordt gehan-
teerd die het mogelijk maakt om het verspreiden van baggerspecie in de Westerschelde op basis
van monitoring en nieuwe inzichten bij te sturen volgens het principe van ‘de hand aan de kraan
houden’;

– artikel 4 van het Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde van 9 juli 2008 voor de toepas-
sing van de hiervoor genoemde flexibele stortstrategie een beslisproces bevat, waarin een
Commissie monitoring Westerschelde is voorzien, welke advies uitbrengt aan de beheerder van de
Westerschelde over eventuele bijstelling van de bagger- en stortstrategie, de monitoring of het
nader onderzoek.

Besluit:

Artikel 1

Er is een Commissie monitoring Westerschelde.

Artikel 2

In het kader van het flexibel storten en de mogelijkheden tot bijsturing van de stortactiviteiten zal een
uitgebreid monitorings- en signaleringsprogramma uitgevoerd worden. Tussentijds (minimaal eens
per 2 jaar) zal er een voortgangsrapportage opgesteld worden over de voorgang van de werkzaamhe-
den en de uitkomsten van de monitoring en eventueel met voorstellen tot bijsturing van de stortactivi-
teiten. Via het tweejaarlijkse Voorgangsrapport krijgt de Commissie monitoring Westerschelde inzage
in de monitoringsresultaten van de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde.De Commissie brengt
over dit rapport advies uit aan de beheerders van de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde over
de eventuele bijstelling van de bagger- en stortstrategie in de Westerschelde, over de monitoring, of
over het nader onderzoek. Met inachtneming van dit advies beslissen de beheerders over mogelijke
bijsturing of herstelmaatregelen.
De beheerders kunnen de Commissie monitoring Westerschelde bijkomend advies vragen indien er
ongewenste afwijkingen in de monitoring zijn.

Artikel 3

De Commissie monitoring Westerschelde bestaat uit de volgende onafhankelijke deskundigen op het
gebied van morfologie, ecologie en waterbeheer:
− Prof. Dr. Tom Moens (UG)
− Prof. Dr. Jean Berlamont (KUL)
− Prof. Dr. Julien Derouck (UG)
− Prof. Dr. Piet Hoekstra (U Utrecht)
− Prof. Dr. Ir. Cees van Rhee (TU Delft)
− Prof. Dr. Peter Herman (NIOO)

Artikel 4

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst

2. Dit besluit vervalt op 31 december van het twaalfde jaar dat is verlopen nadat de uitvoeringswerk-
zaamheden voor de verruiming van de vaargeul Westerschelde zijn gestart.
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3. Een maand na de vervaldatum van dit besluit is de commissie opgeheven.

Artikel 5

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe
eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat

Artikel 6

Op dit besluit is de ‘regeling vergoeding commissies’ van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
van toepassing.

Artikel 7

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatcourant geplaatst.

De voorzitters van de VNSC,
de Nederlandse voorzitter van de VNSC,
A.G. Nijhof.

De Vlaamse voorzitter van de VNSC,
F. Desmyter.
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TOELICHTING

Nederland en Vlaanderen werken samen aan een duurzame toekomst voor het Schelde-estuarium.
Toegankelijkheid van de Scheldehavens is daarbij voor beide landen belangrijk. Op dit moment zijn
grote containerschepen die van en naar Antwerpen varen afhankelijk van het getij in de Schelde.
Nederland en Vlaanderen gaan daarom de vaargeul verruimen, zodat schepen met een diepgang tot
13,10 meter op elk moment de haven van Antwerpen kunnen bereiken.
De verruiming is onderdeel van de Scheldeverdragen die op 8 juli j.l. in de Eerste Kamer zijn vastge-
steld. Voor de realisering van de verruiming gelden in beide landen wettelijke procedure. De proce-
dure voor de werkzaamheden op Vlaams grondgebied is al afgerond. De werkzaamheden voor de
Beneden-Zeeschelde konden daarom eind 2007 al van start gaan. Voor de Westerschelde is op 9 juli
2008 het Tracébesluit vastgesteld. Medio 2009 worden de uitvoeringsbesluiten genomen.

Bij het nemen van deze besluiten is steeds het uitgangspunt dat de verruiming zo min mogelijk
negatieve effecten heeft op natuur, milieu en ruimtelijke structuur zodat het bijzondere karakter van
het Schelde-estuarium niet in gevaar komt. Grote delen van de Beneden-Zeeschelde en de gehele
Westerschelde zijn aangewezen c.q. aangemeld als speciale beschermingszone in het kader van de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
In het grensoverschrijdende Milieueffectrapport met bijbehorende Passende Beoordeling, waarin de
gevolgen van de verruiming op de natuur zijn beschreven, is vastgesteld dat de verruiming géén
significant negatieve effecten op de natuur van de Westerschelde zal hebben mits, gevoegd bij het
voorkeursalternatief voor de wijze waarop de verruiming zal worden uitgevoerd, een aantal mitige-
rende maatregelen wordt gerealiseerd.

De belangrijkste mitigerende maatregel die deel uitmaakt van het Tracébesluit verruiming vaargeul
Westerschelde is de zogenoemde ‘flexibele stortstrategie’. Deze strategie maakt het mogelijk om het
verspreiden van baggerspecie in de Westerschelde op basis van monitoring en nieuwe inzichten bij te
sturen volgens het principe van ‘de hand aan de kraan houden’. De specie (voornamelijk zand) die
wordt opgebaggerd voor de verruiming van de Westerschelde wordt verspreid in de Westerschelde
met het oog op de bevordering van de natuurwaarden en met het oog op de duurzame vervulling van
de ecologische en morfologische functies van het sediment.
Voor de toepassing van de hiervoor genoemde flexibele stortstrategie bevat het genoemde tracébe-
sluit een beslisproces, waarin een Commissie monitoring Westerschelde, bestaande uit onafhankelijke
deskundigen, is voorzien, welk advies uitbrengt aan de beheerders van de Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde over eventuele bijstelling van de bagger- en stortstrategie, de monitoring of het nader
onderzoek.
Voorliggend Besluit voorziet in de instelling van deze commissie.
De geldingsduur van het instellingsbesluit (12 jaar) is gekoppeld aan de eindevaluatie van de
monitoring effecten van het project verruiming vaargeul na 12 jaar.

De voorzitters van de VNSC,
de Nederlandse voorzitter van de VNSC,
A.G. Nijhof.

De Vlaamse voorzitter van de VNSC,
F. Desmyter.
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