
Kort Verslag 10e bijeenkomst van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) 
d.d. 22 April 2014, 10u00 tot 14u00 

 
Locatie: Zuiderterras, Ernest van Dijckkaai 37,  

2000 Antwerpen 
 

1. Mededelingen  

Onder de mededelingen wisselen Vlaanderen en Nederland van gedachten over een aantal ad 
hoc dossiers. Op 22 april ll. betrof dit volgende dossiers: 

 Stand van zaken geulwandverdediging Ossenisse 
 Verzilting Volkerak-Zoommeer  
 Havenstortingen Zeeland Seaports  
 Nautische toegankelijkheid Zeeland Seaports  
 Mogelijk Gebruik van de nevengeulen voor de binnenvaart 

 
2. Implementatie Ontwikkelingsschets 2010     

De Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is ondertussen bijna volledig uitgevoerd of in 
uitvoering. Voor het Zwinproject en het project Hedwigepolder lopen de finale gerechtelijke 
procedures nog, maar Vlaanderen en Nederland hebben er alle vertrouwen in dat ook deze 
projecten nu snel tot realisatie zullen komen. Ook de ondertussen definitief verleende 
onderhoudsvergunningen voor de vaargeul waren onderwerp van gesprek.  

 
3. Schelderaad 
De VNSC heeft een terugkoppeling gekregen van de eerste Schelderaad en heeft van gedachten 
gewisseld over de wijze van samenwerken met de Schelderaad.  
De belangrijkste punten van gesprek waren: 

 De mandatering van de leden is cruciaal. Tijdens de Schelderaad bleek dit ook voor 
verschillende stakeholders een essentieel punt.  

 VNSC heeft toegezegd dat het plan van aanpak van de agenda voor de toekomst een  
dynamisch document is.  

 De interactie Schelderaad - VNSC - inhoudelijke werkgroepen moet overzichtelijk / 
werkbaar blijven. We zullen dus gebruik moeten maken van bestaande structuren. Het 
mag geen kluwen van nieuwe werkgroepen worden! 

 Het voorstel zal gedaan worden om de voorzitter van de Schelderaad bij de vergadering 
van de VNSC te laten aanschuiven bij de voor de Schelderaad relevante agendapunten. 

 
4. Agenda voor de toekomst 

4.1 Plan van aanpak  
Vanwege de sterke interferentie tussen de verschillende onderzoeksthema’s, is in het plan van 
aanpak één integraal onderzoeksprogramma uitgewerkt, zoals ook toegelicht op de 
Schelderaad. Dit vanuit de idee dat alleen een ruim en geïntegreerd onderzoeksprogramma kan 
leiden tot geïntegreerde en duurzame oplossingen voor het beleid en beheer van het Schelde-
estuarium. Het belang van het drieluik veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid wordt 
hiermee opnieuw onderstreept. De Schelderaad zal hier proactief bij betrokken worden. Zie ook 
het vorige punt.  

 
4.2 Capaciteitsstudie  

De laatste stand van zaken werd reeds aan de Schelderaad gepresenteerd. Binnen de 
begeleidingsgroep bestond er op 22 april nog geen overeenstemming over het plan van aanpak. 
Ondertussen is die overeenstemming inhoudelijk bereikt. Eerstdaags zal binnen de kerngroep 
die werd ingesteld voor de capaciteitsstudie beslist worden hoe de studie snel opgestart te 
krijgen.  



 
4.3 Monitoring  

Aan de VNSC werd de annex leefomgeving bij het T2009-rapport voorgelegd. De VNSC heeft 
deze goedgekeurd. Ook werd een stand van zaken van de evaluatiemethodiek gerapporteerd.  
Er werd aan de dataleveranciers opgeroepen om de nodige data voor het tweede 
voorgangsrapport over de Scheldeverruiming tijdig aan te leveren. 
 
5. Kanaalzone Gent–Terneuzen       

De stand van zaken van zowel de planuitwerkingsfase als de verdragsonderhandelingen werd 
aan de VNSC gerapporteerd.  

 
 
6. Communicatie  
De datum van het symposium is vastgelegd op 20 november. Volgende thema’s werden 
benoemd:  

- leren van de uitvoering 
- Visie stakeholders 

 
7. Begroting  
De VNSC-begroting is verhoogd. Deze verhoging komt vooral voor rekening van de projecten 
Zwin en Hedwigepolder.  
 


