
 
 
 
 
 
 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 
Universiteit Gent 

 

Academiejaar 2013 – 14 
 
 

 
 
 

EEN JURIDISCHE ANALYSE VAN DE SCHELDEVERDRAGEN 
TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND 

 
 
 

Masterproef van de opleiding 
‘Master in de rechten’ 

 
Ingediend door 

 

Mathias Vanden Borre 
 

Studentennummer: 1009055 

 
 
 
 
 
 

 
Promotor : Prof. Dr. E. Somers 

Commissaris: K. Willaert 
 



2 
 

Dankwoord 

 

Bij de totstandkoming van de Masterproef „Een juridische Analyse van de Scheldeverdragen tussen 

België en Nederland‟ hebben een aantal mensen mij met raad en daad bijgestaan. Bij deze wil ik 

hen oprecht bedanken. 

 

Als eerste wil ik mijn promotor, professor Somers, en mijn commissaris, Klaas Willaert, bedanken  

voor hun hulp bij het zoeken naar een gepast onderwerp en de verdere begeleiding bij het opzoek-

en  schrijfwerk van deze masterproef. Tevens wil ik iedereen bedanken die met informatie heeft 

verder geholpen, in het bijzonder dhr. Paul Post van de VNSC. 

 

Uiteraard wil ik ook graag mijn familie bedanken voor hun steun en hulp, in het bijzonder: mijn 

ouders, mijn broer, zus en schoonbroer en mijn nonkel. Enorm hard bedankt voor alle steun! 

 

Ten slotte wil ik ook alle vrienden bedanken. Zij hebben er mee voor gezorgd dat ik tot op het 

einde voldoende energie had om deze masterproef tot een goed einde te brengen. 

 

Op het leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Inhoudstafel 

 

Dankwoord            2 

Lijst met afkortingen           7 

Lijst met bijlagen           8 

HOOFDSTUK I: Introductie tot de Schelde       9 

1.1. Inleiding           9 

1.2. Doelstelling en onderzoeksvragen       10 

1.3. De Schelde en haar functies        11 

1.3.1. De Schelde als economische levensader van België    11 

1.3.2. De Schelde als natuurlijke levensader van het estuarium   12 

HOOFDSTUK II: Beheer van de Schelde vóór de Scheldeverdragen van 2005 15 

2.1. Vóór het Scheidingsverdrag van 1839: blokkering van de Schelde   15 

2.2. Het Scheidingsverdag van 1839: ontsluiting van de Schelde    15 

2.3. Na het Scheidingsverdrag van 1839: nood aan een veilige en toegankelijke   

vaargeul            17 

2.4. De invloed van het internationaal recht en het mislukte verdrag van Den Haag 18 

2.5. Baggerwerken in de Schelde        19 

2.6. Conclusie: de Schelde was een “erfdienstbare” bron van dispuut   22 

HOOFDSTUK III: De Scheldeverdragen van 2005      26 

3.1. Historiek sinds het Scheldeverruimingsverdrag van 1995    26 

3.2. Het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010      29 

3.2.1. Verplichtingen van de verdragspartijen     30 

3.2.2. Voorbereiding, uitvoering en onderhoud van de projecten en werken 31 

3.2.3. Obstakels bij de uitvoering van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 35 

3.2.3.1. De zoektocht naar alternatieven voor ontpoldering  36 

3.2.3.2. Onverwacht dubbelbesluit en procedure voor Nederlandse Raad  

van State         37 

3.2.3.3. Verruimingswerken maar nog geen ontpoldering   40 

3.2.3.4. Vlaanderen en Europa voeren andermaal de druk op  41 

3.2.3. Huidige stand van zaken       43 

3.2.4. Conclusie bij het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010    44 



4 
 

3.3. Het Verdrag gemeenschappelijk Beleid en Beheer     50 

3.3.1. De verplichtingen van de verdragspartijen     50 

3.3.2. Conclusie bij het Verdrag Gemeenschappelijk Beleid en Beheer   51 

3.4. Het Verdrag Gemeenschappelijk Nautisch Beheer     52 

3.4.1. De verplichtingen van de verdragspartijen     52 

3.4.2. Conclusie bij het Verdrag Gemeenschappelijk Nautisch Beheer   55 

3.5. Het Verdrag Loodsgeldtarieven        56 

3.6. Algemene Conclusie betreffende de Scheldeverdragen van 2005   57 

HOOFDSTUK IV: Internationaal recht        58 

4.1. Internationale verdragen moeten worden nagekomen    58 

4.2. Internationale natuurbeschermingsconventies      59 

4.1.1. De Ramsar Conventie        59 

4.1.2. De Conventie van Bern        61 

4.1.3. De Conventie van Espoo       62 

4.1.4. De Conventie van Rio        62 

4.1.5. De Conventie van Helsinki       63 

4.1.6. De Conventie van New York       63 

4.1.7. De Conventie van Aarhus       65 

4.3. Van het Verdrag van Charleville-Mézières naar het Scheldeverdrag van Gent 65 

4.4. Conclusie betreffende de internationale milieuverdragen    69 

4.5. Internationaal recht betreffende het gebruik, onderhoud en verbetering  

van waterwegen en havens         71 

HOOFDSTUK V: Europees recht        72 

5.1. Europees milieurecht          72 

5.1.1. De Vogel- en Habitatrichtlijnen en het Natura 2000-netwerk  73 

5.1.2. De rechtsgevolgen van baggerwerken in Natura 2000-gebieden  74 

5.1.3. De Kaderrichtlijn Water       77 

5.1.4. De Project- en Plan-MER-richtlijnen      79 

5.1.5. De Richtlijnen inzake Toegang tot Milieu-informatie en Participatie   

bij Milieuzaken         81 

5.1.6. De Richtlijn Overstromingsrisico's      82 

5.1.7. De Kaderrichtlijn Mariene Strategie      83 

5.1.8. De Europese inbreukprocedure tegen Nederland    84 



5 
 

5.1.9. Conclusie betreffende de Europese milieurichtlijnen    85 

5.2. Europees vervoer-, maritiem en financieringsbeleid     87 

5.2.1. Europees (maritiem) vervoerbeleid       87 

5.2.2. Het Gemeenschappelijk Maritiem Beleid     90 

5.2.3. Conflicterende objectieven en het integratieprincipe   91 

5.2.4. Staatssteun aan infrastructuurprojecten     92 

HOOFDSTUK VI: Nationaal en gewestelijk recht       94 

6.1. Natuurwetgeving in Vlaanderen       94 

6.1.1.Het Decreet Natuurbehoud       95 

6.1.1.1. Het Natuurbesluit van 1998      99 

6.1.1.2. Het Soortenbesluit van 2009      100 

6.1.2. Het Decreet Integraal Waterbeleid      101 

6.1.3. Het Decreet op de Ruimtelijke Ordening     101  

6.1.4. De MER-wetgeving in Vlaanderen      101 

6.1.5. Het geactualiseerde Sigmaplan      102 

6.1.6. Leren uit fouten: het Deurganckdok      103 

6.2. Natuurwetgeving in Nederland        104 

6.2.1. De Natuurbeschermingswet 1998      104 

6.2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht     107 

6.2.3. De Wet ruimtelijke ordening 2008      108 

6.2.4. De Wet Milieubeheer en het Besluit MER     109 

6.2.5. De Tracéwet         110 

6.2.6. Waterwet en het Waterbesluit       110 

HOOFDSTUK VII: De projecten uitgevoerd in het licht van het  

Verdrag Ontwikkelinsschets 2010        111 

7.1. De verruiming van de vaargeul        111 

7.1.1. Het MER “Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde” 111 

7.1.2. De verruiming van de vaargeul in Vlaanderen    113 

7.1.2.1. De stedenbouwkundige vergunning     113 

7.1.2.2.De milieuvergunning       114 

7.1.2.3. De ontheffings-en natuurvergunning    115 

7.1.2.4. Concusie: de verruimingswerken op Vlaamse bodem liepen  

gesmeerd         115 



6 
 

7.1.3. Verruiming van de vaargeul in Nederland     116 

 7.1.3.1. Vergunningen in Nederland      116 

7.1.3.2. Procedure voor de Raad van State      117 

7.2. Natuurprojecten uit het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 in Vlaanderen  

en Nederland           118 

7.2.1. De vergroting van het Zwin       119 

7.2.2. De Hertogin Hedwigepolder en de Prosperpolder    121 

7.2.3. Niet vastgelegde projecten in  het kader van de Ontwikkelinsschets 2010 123 

HOOFDSTUK VIII: Algemene conclusie       125 

 

Bibliografie            128 

1. Wetgeving            128 

 1.1. Internationale verdragen        128 

 1.2. Europese wetgeving         129 

 1.3. Belgisch/Vlaamse wetgeving        130 

 1.4. Nederlandse wetgeving         131 

2. Rechtspraak           133 

 1.1. Internationale rechtspraak        133 

 1.2. Europese rechtspraak         133 

 1.3. Belgische rechtspraak         133 

 1.4. Nederlandse rechtspraak        133 

3. Rechtsleer            134 

4. Internetbronnen           137 

 

Bijlagen            140 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Lijst met afkortingen 

 

BOWS Bestuurlijk Overleg Westerschelde 

BW Burgerlijk Wetboek 

CEF Connecting Europe Facility 

DABM Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid 

DIW Decreet Integraal Waterbeleid 

GIHD gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 

GNA Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit 

GOG Gepland Gecontroleerd Overstromingsgebied 

GRUP Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

INEA Innovative and Networks Executive Agency 

ISC Internationale Scheldecommissie 

ICBS Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde 

LTV Langetermijnvisie Schelde-estuarium  

MER Milieueffectrapportage 

MMA Meest Milieuvriendelijke Alternatief 

NBW Nieuw Burgerlijk Wetboek 

OAP Overleg Adviserende Partijen 

OEI-rapport Overzicht Effecten Infrastructuur-rapport 

PCTS Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart 

ProSes Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 

S-IHD Specifieke instandhoudingsdoelstellingen 

TEN-V trans-Europese Vervoersnetwerk 

TEN-T EA Trans-European Transport Network Executive Agency  

VEN Vlaams Ecologisch Netwerk  

VNPCTS Vlaams-Nederlandse Permanente Commissie voor Toezicht op de Scheldevaart  

VNSC Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie 

WRO Wet Ruimtelijke Ordening 1967 

Wro Wet Ruimtelijke Ordening 2008 

WM Wet Milieubeheer 

 

 



8 
 

Lijst met bijlagen 

 

Bijlage 1: Kaart van het Schelde-estuarium        140 

Bijlage 2: Kaart van het Schelde-estuarium        145 

Bijlage 3: Relatie tussen de LTV2030 en de OS2010       146 

Bijlage 4: Werkingsgebieden Scheldecommissies       147 

Bijlage 5: Bagger- en stortzones Westerschelde       148 

Bijlage 6: Overzicht projecten Ontwikkelingsschets 2010      149 

Bijlage 7: Organogram VNSC          150 

Bijlage 8: Kaart met Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, inclusief de Natura 2000-gebieden 151 

Bijlage 9: De MER/Tracéwet-procedures in Nederland en Vlaanderen    152 

Bijlage 10: Toekomstplan het Zwin met uitbreiding       153 

Bijlage 11: Overzicht van de belangrijkste processen een grensoverschrijdend MER   154 

Bijlage 12: De ontpoldering van de Hertogin Hedwige- en de Prosperpolder   155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

HOOFDSTUK I: Introductie tot de Schelde 

 

1.1. Inleiding 

 

De Schelde is een internationale rivier en van levensbelang voor zowel België als Nederland. Maar 

eeuwenlang liep het beheer van deze rivier allesbehalve voorspoedig: politieke conflicten, 

economische boycotten, natuurperikelen, etc. passeerden allen de revue. Maar hoe zit de situatie 

nu? We zijn allen min of meer op de hoogte van de recente Scheldevedragen van 2005, het belang 

hiervan en de problemen bij de uitvoering. Maar nauwkeurige en actuele informatie ontbreekt 

vaak. Deze masterproef zal hierop ingaan met een diepgaande juridische analyse van de 

Scheldeverdragen en de context waarin ze opereren. Daarbij zal eerst het historisch kader worden 

geschetst, want, “wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen” (G. Santayana).  

 Verder zal de totstandkoming van de Scheldeverdragen van 2005 worden besproken, een 

proces waarbij, zoals later zal worden aangetoond, internationale verdragen en Europese 

wetgeving een grote rol spelen. Dit brengt ons bij het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010, één van 

de vier Scheldeverdragen, waarop grotendeels de focus zal worden gelegd. Dit Verdrag regelt de 

verruiming van de vaargeul en een aantal natuurprojecten. Deze projecten, met als uitschieter de 

ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder, zorgden voor grote weerstand in Nederland. Daarom 

zullen de politieke en juridische gebeurtenissen gedetailleerd worden besproken tot anno 2014.  

 Tevens zal het juridisch kader waarin de Scheldeverdragen  opereren uitgebreid worden 

besproken. Dit is grotendeels milieu- en natuurbeschermingsrecht en, zoals gezegd, spelen 

internationaal en Europees recht hier een belangrijke rol. Verder komen we in het nationale 

vaarwater, waar we zullen zien dat milieubescherming zich vertaalt in dwingende en strenge 

procedures. Daarbij wordt in de praktijk, ondanks nationale verschillen, meer en meer 

samengewerkt tussen België/Vlaanderen en Nederland via specifieke instellingen. Dit is een 

evolutie die alleen kan worden toegejuichd. Dit brengt ons bij de eindconclusies. Om u niet in 

spanning te laten wachten, kunnen we reeds een tipje van de sluier lichten door te stellen dat de 

opmaak en de uitvoering van de Scheldeverdragen een leerproces was, waarbij wel degelijk een 

fundamentele ommekeer voor het beheer van de Schelde tot stand kwam. 
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1.2. Doelstelling en onderzoeksvragen 

 

De doelstelling van deze masterproef is in juridische opzicht de Scheldeverdragen tussen België en 

Nederland te analyseren. Hierbij zal worden nagegaan: 1.) hoe de verdragen tot stand kwamen; 2.) 

hoe het staat met de uitvoering ervan; en, 3.) in welk breder juridisch kader ze opereren. Daarom 

zal eerst een historisch overzicht worden geschetst van de voorgaande Scheldeverdragen. Ook zal 

er bij de lange onderhandelingsfase tussen België en Nederland worden stilgestaan.  Het doel van 

dit onderdeel zal zijn de jurdische betekenis van de Scheldeverdragen van 2005 te vergelijken met 

hun voorgangers. Begeleidende onderzoeksvragen zijn: “Hoe verschillen de Scheldeverdragen van 

2005 in juridisch opzicht met hun voorgangers?” en “Wat is de impact van vroegere 

(Schelde)verdragen tussen België en Nederland op de Scheldeverdragen van 2005?” 

Ten tweede is de vraag hoe de samenwerking tussen de buurlanden verloopt betreffende 

de uitvoering van de Scheldeverdragen één van de centrale onderzoeksvragen van deze 

masterproef. Pacta sunt servanda. Afspraken moeten worden uitgevoerd. Over dit luik viel er in de 

media geregeld nieuws te rapen en dan vooral met betrekking tot de ontpoldering van de 

Hedwigepolder. Gezien de Nederlandse regering op 29 oktober 2012 haar definitieve toestemming 

gaf deze polder onder water te zetten, lijken alle problemen van de baan. Maar is dit ook zo? hoe 

kwam deze beslissing tot stand? En wat zal de toekomst brengen? Begeleidende onderzoeksvragen 

bij dit derde deel zullen zijn: “Welke actoren hadden en hebben een impact op de Scheldeverdragen 

van 2005?” en “Welke juridische en politieke struikelblokken moesten worden overwonnen bij het 

totstandkomen van de Scheldeverdragen van 2005?” 

Ten derde vallen de Scheldeverdragen van 2005 uiteen in vier onderdelen: 

“Gemeenschappelijk Beleid en Beheer”, “Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium”, 

“Loodsgeldtarieven” en “Gemeenschappelijk Nautisch Beheer”. Deze vier verdragen zullen 

afzonderlijk worden besproken naar inhoud en de gevolgen die ze hebben. De meeste aandacht 

gaat uit naar het verdrag Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, omdat de uitvoering 

hiervan, met name de verruiming van de vaargeul en de ontpoldering van de Hedwigepolder, op 

veel verzet stuitten. Onderzoeksvragen bij dit deel zijn: “Hoe zijn de verschillende deelverdragen 

opgebouwd?” en “Worden alle deelverdragen uitgevoerd en welke gevolgen hebben zij?” 

Ten vierde kaderen de internationale akkoorden tussen Vlaanderen en Nederland in een 

breed juridisch spanningsveld waarin internationale, Europese, nationale en regionale wetgeving 

overlappen. Uiteraard kan hier slechts een greep worden gegeven van de toepasselijke regelgeving. 

Zie bijvoorbeeld “Bijlage 1: Uitgewerkt juridisch kader bij een grensoverschrijdend MER” voor een 

compleet overzicht van alle relevante wetgeving. Hier zal, via een top down approach, eerst de 
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meest relevante onderdelen van de internationale wetgeving worden overlopen. De wetgeving 

wordt grosso modo in twee categoriën onderverdeeld, namelijk enerzijds milieuwetgeving en 

anderzijds de vrijheid van handel en de toegang tot de haven. Verder zal Europese wetgeving aan 

bod komen. Wederom wordt dezelfde onderverdeling gemaakt met enerzijds milieuwetgeving 

(zoals de Vogel-en Habitatrichtlijnen) en anderzijds de vrijheid van handel en Europese 

vervoernetwerken. Ten slotte zal worden stilgestaan bij nationale en regionale wetgeving die een 

impact hebben op de Scheldeverdragen. Begeleidende onderzoeksvragen bij dit omvattende 

rechtsvergelijkende deel zijn: “Hoe functioneren de Scheldeverdragen van 2005 in een het 

nationale/regionale juridisch kader?” en “Hoe staat het met de uitvoering van de verdragen anno 

2014?” 

 

1.3. De Schelde en haar functies 

 

1.3.1. De Schelde als economische levensader van België 

 

De Schelde ontspringt in Noord-Frankrijk en stroomt doorheen België vooraleer de Noordzee te 

bereiken via het Schelde-estuarium1 dat zich op Nederlands grondgebied bevindt (zie Bijlage 2: 

kaart van het Schelde-estuarium). Van bron tot monding omvat de Schelde een afstand van 360 

kilometer en een stroomgebied van 21.000 km³. Dit gebied wordt bevolkt door ongeveer 10 

miljoen mensen  in diverse stedelijke gebieden en herbergt tevens talloze agriculturele en 

economische activiteiten.2 Zo liggen de belangrijke epicentra van de economie van Vlaanderen in 

het stroomgebied van de Schelderivier. De havens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende 

vertegenwoordigen aan Vlaamse zijde in 2009 een directe economisch toegevoegde waarde van 

ongeveer 13 miljard euro (waarvan Antwerpen 8,6 miljard euro  en Gent 3,1 miljard euro) en een 

indirect toegevoegde waarde van ongeveer 12,8 miljard euro. In deze vier havens werd gezamelijk 

259,961 ton goederen overgeslagen in 2010.3 In Nederland zijn de belangrijkste havens in de 

Scheldemonding deze van  Vlissingen en Terneuzen (Zeeland Seaports). Deze havens 

vertegenwoordigen een directe toegevoegde waarde van ongeveer 2,5 miljard euro.4  

                                                           
1
 Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige riviermonding, waar zoet rivierwater en zout zeewater 

vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is. 
2
 E. DE MUNTER, T. MARIS, E. VAN DEN BERGH en B. VANDEVOORDE, De Schelde een stroom natuurtalent, 

Agentschap voor Natuur en Bos, 2010, 6-13. 
3 J.-P. MERCKX en D. NEYTS, De Vlaamse havens: Feiten, statistieken en indicatoren 2010 – Jaaroverzicht, Brussel, 

Vlaamse Havencommissie, 2011, 124. Zie: www.serv.be/vhc (geraadpleegd op 7/04/2014) 
4
 NATIONALE HAVENRAAD NEDERLAND, Jaarverslag 2010, Den Haag, Secretariaat Nationale Havenraad, 2010, 31-37. 

http://www.serv.be/vhc
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De Antwerpse havenfaciliteiten bevinden zich 80 kilometer inlands en zijn slechts 

bereikbaar via de Belgische Beneden-Zeeschelde en de Nederlandse Westerschelde. Samen 

vormen ze een 130 km lange toegangsweg van de Noordzee naar de Antwerpse haven. Door zijn 

centrale ligging in Europa is de haven van Antwerpen kunnen uitgroeien tot één van Europa’s 

grootste zeehavens. In de haven van Antwerpen werken ongeveer 65.000 mensen, met daarboven 

ongeveer 91.000 onrechtstreekse arbeidsplaatsen (ongeveer 8,2 procent van de werkende 

Vlamingen).5 Ook de havens van Gent, Vlissingen en Terneuzen hebben dezelfde toegangsweg, 

waardoor de Westerschelde één van de drukst bevaren vaarroutes ter wereld is. De enorme schaal 

van de moderne zeevaart vereist een goede infrastructuur en bijhorende ingrepen in het natuurlijk 

verloop van de Schelde. Daarbij dient de Schelde diep genoeg te zijn om ook de nieuwste 

container- en bulkschepen doorvaart te bieden. Maar op enkele plaatsen, vooral in de bochten van 

de Schelde, bestaan er natuurlijke drempels. Door de sterke getijdenwerking in de Scheldemonding 

zijn deze drempels extra hinderlijk voor de scheepvaart. Daarom moet de vaargeul worden 

verruimd en ook permanent worden onderhouden. De achilleshiel voor de haven van Antwerpen is 

echter het feit dat de Westerschelde op Nederlands grondgebied ligt. Hierdoor moet steeds met 

Nederland tot overeenstemming worden gekomen om de Schelde aan te passen. De geschiedenis 

leert ons dat dit allesbehalve vanzelfsprekend was. Toch is de doorvaart op de Schelde vandaag 

gegarandeerd voor schepen tot 13,10 meter diepgang en daarvoor wordt jaarlijks ongeveer 10 

miljoen m³ baggerspecie verzet. Verder wordt nu intensiever dan ooit samengewerkt om het 

scheepvaartverkeer op de Schelde in goede geulen te leiden naar álle Scheldehavens. De 

Scheldeverdragen van 2005 vormen daarom een mijlpaal in de samenwerking over het beheer van 

de Schelde.6  

 

1.3.2. De Schelde als natuurlijke levensader van het estuarium 

 

Het huidige oppervlak van de Westerschelde bedraagt 310 kilometer, in 1800 was dit nog 1,5 maal 

groter en in 1600 zelfs tweemaal groter. Reeds vanaf de 10e en 11e eeuw bonden mensen de strijd 

aan tegen het natuurlijke verloop van de Schelde. Door het eeuwenlang indijken van de 

Scheldeoevers is sindsdien de menselijke factor niet meer weg te denken. Daardoor heeft Zeeland 

ook een specifieke historische band met het Schelde-estuarium ontwikkeld, wat van ontpoldering 

of het opnieuw prijsgeven van land aan het water een gevoelig thema maakt. In de 20ste eeuw 

                                                           
5
 J. HEMELAER, Bloeiende haven, welvarende regio: plannen voor de haven van Antwerpen, Vlaamse Overheid: 

maatschappelijk meest Haalbare alternatief voor de Haven van Antwerpen, 2012, 3-5. 
6
 H. MEERSMAN, E. VAN DE VOORDE en T. VANELSLANDER, “Beïnvloedingsfactoren van havenconcurrentie”, in G. 

GONSAELES en J. COPPENS (eds.), Met have, goed & schip over de Schelde, Antwerpen, Maklu, 2012, 127-144. 
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vormden overstromingen daarenboven een bedreiging.7 Daarom nam Nederland het Deltaplan en 

Vlaanderen het Sigmaplan aan. Zo werden hoge dijken (gemiddeld 11 tot 13 meter) en 

gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Scheldemonding aangelegd. De groeiende 

bekommernis om de klimaatopwarming en de veiligheid van het stroomgebied maken dit ook voor 

de toekomst een belangrijke factor in het beheer van de Schelde.8 Daarom was het 

veiligheidsaspect één van de drie centrale pijlers van de Scheldeverdragen van 2005.  

In 2005 werd het Vlaamse Sigmaplan geactualiseerd in het licht van de Europese richtlijnen, 

de akkoorden met Nederland en een beleid gericht op een intergrale beheer van de Schelde.9 Want 

de toekomst van het Schelde-estuarium ziet er naar de huidige modellen niet zo rooskleurig uit. Zo 

zou ten gevolge van de klimaatverandering de zeespiegel kunnen stijgen met 35 tot 85 centimeter 

tegen 2100 ten opzichte van het niveau van 1990. Met deze stijgende zeespiegel en de bijhorende 

morfologische veranderingen is het moeilijk voorspellen wat dit betekent voor de vaargeul, laat 

staan voor de omringende bewoonde gebieden.10 

In het Schelde-estuarium is het getij een zeer belangrijke factor. Het vloedvolume dat de 

rivier elk getij binnenstroomt is naar schatting 400 maal zo groot als het watervolume van dat de 

rivier afvoert. In de Westerschelde wordt zodoende aanzienlijke hoeveelheid sediment zowel 

vanuit zee als vanuit land getransporteerd. Door inpoldering en indijking kan het sediment uit het 

Westerscheldewater zich minder afzetten in naast de rivier liggende platen en schorren. Slib dat 

zich niet meer kan afzetten in nevengebieden, bezinkt daarom in de vaargeul. Hierdoor slibt de 

vaargeul, naarmate deze verder wordt uitgediept, ook steeds sneller dicht. Om dit te voorkomen, 

moet het slib gelegenheid krijgen om zich op andere locaties af te zetten. Hiertoe kunnen 

maatregelen worden genomen zoals ontpolderen, zandwinning op plaatsen waar verzanding 

optreedt of “slim baggeren”, waarbij baggerspecie gecontroleerd wordt opgespoten op 

plaatranden om de morfologie van het water te sturen. Verder is het zo dat een hoog slibgehalte 

leidt tot vertroebeling van het water met negatieve gevolgen voor de visstand. Ook binden 

verontreinigende stoffen zich aan slibdeeltjes, waardoor lokaal toxische concentraties kunnen 

ontstaan.11 Daarom dient de Schelde genoeg ruimte te krijgen om haar natuurlijkheid te behouden. 

Het Schelde-estuarium is namelijk een uniek overgangsgebied en één van de laatste en 

meest natuurlijke estuaria van West-Europa, met eb- en vloedbewegingen en een geleidelijke 

                                                           
7
 Zoals de overstroming van 31 januari 1953 met 1800 doden en de overstroming van 3 januari 1976. 

8
 E. DE MUNTER, et al., De Schelde een stroom natuurtalent, 19. 

9
 Het Sigmaplan houdt nauw verband met de uitvoering van de Scheldeverdragen, vooral met betrekking tot de 

overstromingsgebieden en de natuurlijkheid van de Schelde. Zie www.sigmaplan.be (geraadpleegd op 22/03/2014) 
10

 E. DE MUNTER, et al., De Schelde een stroom natuurtalent, 20. 
11

 X, Verdiepen en ontpolderen, http://www.bibliotheek.nl/thema/water/westerschelde/27302.verdiepen-en-
ontpolderen.html (geraadpleegd op 7/04/2014). 

http://www.sigmaplan.be/
http://www.bibliotheek.nl/thema/water/westerschelde/27302.verdiepen-en-ontpolderen.html
http://www.bibliotheek.nl/thema/water/westerschelde/27302.verdiepen-en-ontpolderen.html
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overgang van zoet naar zout water. Eb en vloed, zout en zoet water geven het ontstaan aan een 

uitzonderlijke mozaïek van leefgebieden voor heel wat planten- en diersoorten. De Westerschelde 

is een belangrijk gebied voor zeehonden, verschillende soorten platvissen en schelpdieren, maar 

vooral ook voor vogels. In de trektijd kunnen vogelaantallen hier oplopen tot boven de 130.000.12 

Zo vallen grote delen van de Schelde en omliggende gebieden onder 

natuurbeschermingswetgeving, zoals bijvoorbeeld het Verdronken Land van Saeftinghe, een groot 

schorgebied van ca. 3200 ha. Daarentegen werd de Schelde nog niet zo lang geleden bestempeld 

als dode rivier. Bacteriën en toxische stoffen kwamen vaak rechtstreeks in de rivier terecht 

waardoor er nauwelijks zuurstof in het water was en hele ecosystemen nagenoeg verdwenen. Nu 

wordt er veel strenger omgesprongen met lozingen, verplichte zuivering en beperkingen op 

toxische stoffen. Ook de natuurlijkheid van slikken en schorren wordt actief verbeterd, waardoor 

de waterkwaliteit erop vooruit gaat.13 Hierdoor ontstaat er opnieuw meer plaats voor voor 

landbouw, visserij en recreatie naast en op de Schelde.  

Kortom, de Schelde is van onmisbare waarde voor België én Nederland. De vaak 

conflicterende belangen tussen economie, ecologie en veiligheid op het internationale niveau 

zorgen voor een Gordiaanse knoop van formaat. Om deze te ontwarren zullen in deze masterproef 

drie thema’s hoofdzakelijk worden behandeld. Ten eerste is er het belang van de vrije doorvaart op 

de Schelde voor de scheepvaart. Dit is gekoppeld aan het bilaterale beheer en toezicht op deze 

internationale verkeersader. Ten tweede zijn er de noodzakelijke infrastructuurwerken op en langs 

de Schelde met als voornaamste factor de verruiming van de vaargeul. Ten derde zijn er de milieu- 

en veiligheidsaspecten die ontstaan door een integraal beheer van de Schelderivier. Deze categorie 

heeft zeer sterk aan belang gewonnen in de laatste twee decenia. Deze categoriën zullen worden 

besproken bij de reeds bovenvermelde onderzoeksvragen. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 J. VERSCHUUREN, “Boze Belgen. Hoe Nederland uitvoering geeft aan verdragen met betrekking tot de 

Westerschelde”, in R. UYLENBURG (ed.) Kansen in het omgevingsrecht: Opstellen aangeboden aan prof.mr. N.S.J. 

Koeman, Europa Law Publishing, Tilburg, 2010, 189-200. 
13

 Zo steeg het aantal vissoorten in de Schelde sinds de jaren ‘90 spectaculair, net als andere fauna en flora (zoals 
vogels, wieren en plankton). Doch worden de Europese criteria van de Kaderrichtlijn Water nog niet gehaald en is er 
nog ruimte voor verbetering. Zie E. DE MUNTER, et al., De Schelde een stroom natuurtalent, 13-17. 
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HOOFDSTUK II: Beheer van de Schelde vóór de  

Scheldeverdragen van 2005 
 

2.1. Vóór het Scheidingsverdrag van 1839: blokkering van de Schelde 

 

De discussie over de Scheldemonding tussen België/Vlaanderen en Nederland is allesbehalve 

nieuw. Spanningen rond de Westerschelde leidden reeds in 1585 bij de val van Antwerpen tot een 

tweehonderd jaar durende blokkade van de toegang tot de haven van Antwerpen. Deze blokkade 

werd in het Verdrag van Munster van 1648 geconsolideerd.14 Het snelle verval van Antwerpen 

tijdens de blokkade en de verplaatsing van het economisch machtscentrum naar de Noordelijke 

Nederlanden toonde duidelijk de noodzaak aan een goede havenverbinding. Zo werd Vlaanderen 

gedurende bijna drie eeuwen in slaap gewiegd en duurde het tot 1792 tot Napoleon de 

Westerschelde heropende. Mede daardoor kwam een snelle economische wederopleving van 

Antwerpen en Vlaanderen tot stand. Na de eenmaking van België en Nederland in 1815, hield ook 

koning Willem I de Westerschelde open. Diezelfde koning Willem was echter allesbehalve tevreden 

wanneer België zich afscheurde in 1830. Tussen de Belgische onafhankelijkheid van 1830 en het 

Scheidingsverdrag tussen België en Nederland van 1839, werd de blokkade van de haven daarom 

nog eens licht over gedaan. Na bijna negen jaar getouwtrek over de modaliteiten van de scheiding 

tussen België en Nederland, werd in Londen op 19 april 1839 het Scheidingsverdrag tussen België 

en Nederland ondertekend (ook bekend als het Verdrag der XXIV artikelen of het Tractaat van 

1839, hierna Scheidingsverdrag van 1839). Het was dus pas in 1839 door middel van dit 

Scheidingsverdrag dat de toegang tot de haven wettelijk werd geregeld. Dit verdrag vormt in feite 

nog steeds de juridische basis voor de Belgische rechten op de vrije doorvaart op de Schelde en het 

onderhoud van de vaargeul op Nederlands grondgebied.  

 

2.2. Het Scheidingsverdag van 1839: ontsluiting van de Schelde 

 

In het Scheidingsverdrag van 1839 werd de territoriale status van België en Nederland vastgelegd 

evenals het beginsel van de vrijheid van scheepvaart op de Schelde. Hierdoor mochten alle schepen 

zonder onderscheid van vlag op de Schelde varen tot aan de haven van Antwerpen. De 

Nederlandse onwil om tot een akkoord te komen was echter groot. Daarom vereisten deze 

gebeurtenissen de tussenkomst van de vijf toenmalige grote Europese mogendheden (Frankrijk, 

                                                           
14

 C. PARRY, The Consolidated Treaty Series (1648-1919), Oxford University Press, New York, 1969, 319-356. 
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het Verenigd Koninkrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland). Op dezelfde datum werden namelijk twee 

Waarborgverdragen tussen België, Nederland en de vijf garanderende partijen ondertekend om de 

territoriale status van beide landen vast te stellen. Het economische belang van een vrije toegang 

tot de Antwerpse haven was toen reeds overduidelijk en werd door alle partijen gezien als 

voorwaarde voor de economische levensvatbaarheid van het jonge België.15 Nederland was 

hiervoor beducht, maar moest onder international druk (vooral van het Verenigd Koninkrijk) 

zwichten.16  

 In het Scheidingsverdrag van 19 april 1839 was vooral artikel IX van belang. Hierin werd het 

beginsel van vrije vaart voor alle vlaggen ingevoerd door het toepasselijk stellen van de artikelen 

108-117 van de Slotakte van het Congres van Wenen van 1815 op de Schelde. Tevens moesten 

België en Nederland commissarissen aanstellen voor het gemeenschappelijk toezicht op het 

loodsen van vaartuigen en het aanduiden van onderhoud van de vaargeulen. Ook werden 

afspraken over de loodsgelden gemaakt, waarbij Nederland de mogelijkheid kreeg om 

scheepvaartrechten te heffen op de Schelde op grond van de tonnenmaat van de schepen.17 Om 

negatieve gevolgen hiervan tegen te gaan, besliste de Belgische regering in één adem de kosten 

hiervan op zich te nemen. Nadien werd in het Verdrag van 12 mei 1863 de Scheldetol afgekocht 

van Nederland voor een bedrag van 36.278.105 frank.18 De kosten hiervan werden verdeeld over 

de Belgische Staat (ongeveer 1/3e) en zo’n vijfentwintig landen met een belang in de vrije toegang 

tot de haven van Antwerpen.19 De volledig vrije doorgang voor de scheepvaart op de Schelde 

bestaat zodus (slechts) 150 jaar.20 Tevens werden in het Verdrag van 12 mei 1863 de 

loodsgeldtarieven voor Antwerpen en Rotterdam aan elkaar gekoppeld in die zin dat de tarieven op 

de Schelde nooit hoger kunnen zijn dan deze voor de monden van de Maas (art. 5). De koppeling 

van de loodsgelden van de haven van Antwerpen en de haven van Rotterdam was steeds een 

                                                           
15

 E. VAN HOOYDONK, “Het juridisch statuut in actueel en Europees perspectief”, in E. VAN HOOYDONK (ed.) De 

Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: De Schelde in de XXIste eeuw, Maklu, Antwerpen, 2002, p. 112. 
16

 Het Scheidingsverdrag van 19 april 1839 en de twee waarborgverdragen werden aangevuld met twee bijkomende 
verduidelijkende verdragen. Ten eerste het Uitvoeringsverdrag van 5 november 1842, waarbij tolgelden werden 
vastgesteld en een vlot verloop van de scheepvaart werd gegarandeerd. Ten tweede het Verdrag van 20 mei 1843 
waarin zeven technische reglementen werden bijgevoegd. Deze reglementen hadden betrekking op de scheepvaart en 
werden nadien herhaaldelijk gewijzigd, aangevuld en uiteindelijk vervangen. Over de Waarborgverdragen en hun 
actuele geldigheid bestaan verschillende opvattingen.  
17

 E. SOMERS, “Juridische context van scheepvaartverkeer op de Westerschelde: oude wijn in nieuwe vaten?”, in G. 

GONSAELES en J. COPPENS (eds.), Met have, goed & schip over de Schelde, Antwerpen, Maklu, 2012, 31-38. 
18

 Het Verdrag werd goedgekeurd bij Wet van 21 juli 1863, BS 21 juli 1863. 
19

 In feite benadrukt de bijdrage van de maritieme mogendheden benadrukt in feite het internationale belang van de 
Schelde en de Antwerpse haven. Het bevestigt dat naast België ook de internationale statengemeenschap en zelfs 
rechtstreeks de rederijen beneficiarissen van het vrije Scheldestatuut zijn. Zie E. VAN HOOYDONK, “Het juridisch 
statuut in actueel en Europees perspectief”, p. 112. 
20

 Dit werd in 2013 uitgebreid gevierd. Zie bijvoorbeeld http://www.schelde2013.eu/ (geraadpleegd op 6/03/2014) 

http://www.schelde2013.eu/
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doorn in het oog van de haven van Rotterdam. Daarom werd dit, als compenserende maatregel, in 

de Scheldeverdragen van 2005 opgeheven (cf. infra). 

 

2.3. Na het Scheidingsverdrag van 1839: nood aan een veilige en toegankelijke 

vaargeul 

 

De vrije doorvaart op de Schelde wierp in de 19e eeuw haar vruchten af en de Belgische economie  

vaarde er wel bij. Maar de scheepvaart op de Schelde ondervond met zijn voortdurende 

schaalvergroting en het drukker wordende scheepvaartverkeer last van de natuurlijke drempels in 

de Schelde. Rond 1900 werd de nood aan onderhouds- en verbeteringswerken aan de vaargeul 

acuut. Daarbij stelde zich de vraag hoe dit op Nederlands grondgebied diende te gebeuren. 

Hierover waren België en Nederland het grondig oneens. Volgens Nederland diende het 

Scheidingsverdrag van 1839 minimalistisch te worden geïnterpreteerd. Hierdoor bestond er voor 

Nederland slechts de verplichting om de vaargeul te behouden in de toestand van 1839. Dit kwam 

neer op een beperkte onderhoudsverplichting. België daarentegen, stelde dat de vaargeul diende 

te worden aangepast aan de veranderende noden van de scheepvaart om het vrij verkeer op de 

Schelde in stand te houden. Dit impliceerde een onderhouds- én verbeteringsverplichting. Deze 

discussie ontstond reeds kort na het Scheidingsverdrag van 1839 en zette zich gedurende de 19e en 

20e eeuw verder.21 De stellingen van beide landen zijn gebaseerd op volgende argumenten. 

In artikel IX van het Scheidingsverdrag van 1839 werden in de eerste paragraaf algemene 

regelen toepasselijk gesteld op het geheel van de transnationale rivieren tussen België en 

Nederland (in het bijzonder de regelen van artikelen 108-117 van de Weense Slotakte). België en 

Nederland legden zichzelf zo de verplichting op om alle transnationale waterwegen vrij te houden 

van iedere hindernis voor de scheepvaart.22 De tweede paragraaf had uitdrukkelijk betrekking op 

de Schelde en legde aangaande het onderhoud de verplichting op om de vaargeulen te 

behouden.23 Het was dit Artikel IX van het Scheidingsverdrag dat nadien leidde tot 

interpretatieverschillen tussen België en Nederland. De Nederlandse interpretatie betreffende de 

                                                           
21 E. SOMERS, “Juridische context van scheepvaartverkeer op de Westerschelde: oude wijn in nieuwe vaten?”, in G. 

GONSAELES et al., Met have, goed & schip over de Schelde, Antwerpen, Maklu, 2012, 31-38. 
22

 “Les dispositions des articles 108 jusqu’au 117 inclusivement de l’acte général du Congrès de Vienne, relatives à la 
libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou 
traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandaise.” Art. IX, paragraaf 1 Scheidingsverdrag van 1839 
23

 “En ce qui concerne spécialement la navigation de l’Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le 
balisage, ainsi que la conservation des passes de l’Escaut en aval d’Anvers, seront soumis à une surveillance commune… 
Les deux Gouvernements s’engagent à conserver les passes navigables de l’Escaut et de ses embouchures, et à y placer 
et y entretenir les balises  et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.” Art. IX, paragraaf 2 
Scheidingsverdrag van 1839. 
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onderhoudsverplichting was daarbij zeer minimalistisch en kwam erop neer dat paragraaf 2 van 

artikel IX van het Scheidingsverdrag diende te worden geïnterpreteerd als een beperking van de 

algemene regel van artikel 113 van de Slotakte van het Verdrag van Wenen. Dit betekende  dat de 

Schelde diende te worden behouden in de toestand zoals deze bestond in 1839. Daarenboven 

stelde Nederland dat de reglementaire verplichtingen betreffende de Rijn niet dezelfde waren als 

deze van de Schelde.24 

 België stelde op zijn beurt dat de verplichting betreffende onderhoud van de Schelde 

gebaseerd was op de eerste paragraaf van artikel IX en bijgevolg ook de Slotakte van het Verdrag 

van Wenen. Bovendien waren de onderhoudsverplichtingen voor de Rijn en de Schelde identiek, 

wegens de verwijzing in het reglement betreffende de Schelde naar artikel 7 van Bijlage XVI B 

betreffende de Rijn. Daaruit volgde dat naast instandhoudingswerken ook aanpassingswerken 

moesten worden uitgevoerd door de verdragspartijen. Ondertussen werd, onder invloed van het 

evoluerende internationale gewoonterecht over de verplichtingen van oeverstaten,  een minimaal 

onderhoud van de vaarweg verplicht voor buurlanden met transnationale rivieren. Dit impliceerde 

onder meer permanent baggeren om de vaarweg toegankelijk te houden. Dit recht had België 

aldus definitief verworven en kon Nederland niet meer betwisten. Maar, de vraag of ook 

verbeteringswerken zoals een verruiming van de vaargeul onder de onderhoudsverplichting vielen, 

was hiermee niet van de baan. In elk geval konden noodzakelijke verbeteringswerken niet 

verhinderd worden. Doch moest nog steeds de toelating van Nederland verkregen worden om op 

Nederlands grondgebied werken uit te voeren.25 Dit leidde bijgevolg tot uitstelgedrag en politieke 

manoevres in Nederland en grote ontevredenheid in België. 

 

2.4. De invloed van het internationaal recht en het mislukte verdrag van Den Haag 

 

In navolging van het Vredesverdrag van Versailles van 1919 werden enkele belangrijke 

internationale verdragen opgesteld om de internationale handel te bevorderen. Het Internationaal 

Waterwegenstatuut van Barcelona van 20 april 1921 is hiervan een belangrijke exponent.26 Doch 

                                                           
24

 Voor artikelen betreffende de Belgische visie: voetnoot 14 in E. SOMERS, “Juridische context van scheepvaartverkeer 
op de Westerschelde: oude wijn in nieuwe vaten?”, in G. GONSAELES et al., Met have, goed & schip over de Schelde, 

Antwerpen, Maklu, 2012, 36; W., VAN EYSINGA, “L’entretien de l’Escaut suivant les traités”, RDILC 1928, 732-752; L, 
BOUCHEZ,”The Netherlands and the Law of International Rivers” in VAN PANHUYS, H. et al. (Eds.), International Law in 

the Netherlands, Alphen aan den Rijn, Sijthoff en Noordhoff, 1978, 266; B. VITANYI, The International Regime of River 

Navigation, Alphen aan den Rijn, Sijthoff en Noordhoff, 1979, 441. 
25

 B. VITANYI, “The Regime of Navigation on International Waterways”, NYIL 1975, 111-176. 
26

 International Convention and Statute concerning the regime of navigable waterways of international concern, 

Barcelona 20 April 1921. Zie H. FORTUIN, “The regime of navigable waterways of international concern and the Statute 

of Barcelona”, NTIR 1960, 125-143. 



19 
 

Nederland weigerde dit verdrag te ratificeren omdat het België uitdrukkelijk het recht zou geven 

om de Westerschelde aan te passen op Nederlands grondgebied aan de wijzigende behoeften van 

de scheepvaart.27   

Tijdens het Congres van Versailles maakte België mede daarom de wens kenbaar om de 

verdragen van 1839 in hun gehele te herzien. België wou namelijk een duidelijke juridische 

verankering van het recht op verbeteringswerken. Dit leidde, na lange onderhandelingen, tot het 

Verdrag van Den Haag van 3 april 1925.28 Dit verdrag was voor België zeer gunstig aangezien: “de 

Wester-Schelde met hare toegangen van uit volle zee, alsmede de Schelde beneden de 

haveninrichtingen van Antwerpen, wat de bevaarbaarheid betreft, te allen tijde moeten 

beantwoorden aan de eischen, welke zoowel door den vooruitgang van de scheepsbouw als door de 

toenemende behoeften van de scheepvaart worden gesteld” (art. 4, nieuw art. 9, §2 

Scheidingsverdrag). Verder werd een beheerscomissie met uitgebreide bevoegdheden aangaande 

de scheepvaart (o.a. betreffende onderhouds- en verbeteringswerken), een formule tot 

kostenverdeling en een geschillenbeslechtingsprocedure opgesteld. De vrijheid van scheepvaart en 

gelijke behandeling werden nogmaals expliciet bevestigd (art. 3), net zoals het principe van de vrije, 

kosteloze en onbelemmerde vaart op de Schelde (art. 4 nieuw art. 9, §1 Scheidingsverdrag). Doch, 

helaas voor België, werd het Verdrag van Den Haag in extremis in 1927 verworpen door de 

Nederlandse Eerste Kamer.29 Hierdoor trad dit verdrag nooit in werking en bleef over de 

modaliteiten van de uitvoering van onderhouds- of verbeteringswerken doorheen de rest van de 

20e eeuw onenigheid bestaan. 

 

2.5. Baggerwerken in de Schelde 

 

Sinds 1895 wordt er permanent gebaggerd in de Belgische Schelde en sinds 1923 ook in de 

Nederlandse Westerschelde. Dit in de eerste plaats om de vaargeul in stand te houden. Doch om te 

kunnen blijven concurreren op wereldniveau, moeten ook de grootste schepen de havens kunnen 

bereiken. Naast een minimale diepte moet de vaargeul voor de scheepvaart ook een minimale 

breedte hebben. De term "verruiming" geeft dan ook beter dan "verdieping" aan wat er gebeurt 

wanneer de vaargeul wordt aangepast. Daarbij vond de eerste grootschalige verruiming plaats 

                                                           
27

 E. VAN HOOYDONK, “Het juridisch statuut in actueel en Europees perspectief”, in E. VAN HOOYDONK (ed.) De 

Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: De Schelde in de XXIste eeuw, Maklu, Antwerpen, 2002, 113. 
28

 Tekst o.m. in Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Diplomatieke documenten betreffende de herziening van de 
verdragen van 1839, Brussel, 1929, 12. 
29

 Nadat het al was goedgekeurd in de Nederlandse Tweede Kamer en ook in de Belgische Kamer en Senaat. Zie R.L. 
SCHUURSMA, Het onaannemelijk tractaat. Het verdrag met België van 3 april 1925 in de Nederlandse publieke opinie, 

Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1975, 360. 
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tussen 1970 en 1975 op basis van een overeenkomst tussen beide landen.30 De drempels in de 

Westerschelde werden toen met 2,5 à 3 meter verlaagd31 en België betaalde het grootste deel van 

de werken. Tijdens deze verruiming werden geen eisen gesteld voor wat betreft behoud of herstel 

van de natuur. Mede dankzij het federaliseringsproces in België raakten onderhandelingen over 

een nieuwe verruiming nadien in het slop. Wallonië wilde namelijk niet meewerken aan een 

nieuwe verruiming omdat het geen directe voordelen zag. Anderzijds zou Wallonië zelf wel nadelen 

ondervinden in een gekoppeld dossier, namelijk het probleem van de watervervuiling in de Maas.32 

Sinds de bijzondere wet van 5 mei 1993 van de St. Michielsakkoorden heeft Vlaanderen de 

bevoegdheid om zelf verdragen te sluiten,33 waardoor het Scheldeverruimingsdossier weer 

vordering maakte. 

Op 17 januari 1995 sloten Nederland en Vlaanderen te Antwerpen een Verdrag over de 

tweede verruiming van de Westerschelde,34 waardoor de vaargeul een getijongebonden doorvaart 

van schepen tot 11,6 meter toelaat (het zogenaamde 48-43-38 voet-verdiepingsprogramma).35 In 

dat Verdrag stond dat er natuurcompensaties moesten komen voor de schade die door de 

verruiming werd veroorzaakt. Een welbepaalde oppervlakte of specifieke gebieden als compensatie 

werd echter niet vastgelegd. Wel werd als mogelijkheid voorgesteld om langs de Westerschelde 

een aantal polders te ontpolderen (zoals de Hertogin Hedwigepolder, cf. infra).36 Tijdens de 

inspraakprocedures bleek echter dat er grote weerstand was tegen ontpoldering. De grote onrust 

onder de Zeeuwse bevolking zorgde ervoor dat er uiteindelijk van ontpoldering wordt afgezien. 

Maar als reactie hierop werd de vergunning die nodig was voor de verdieping aangevochten door 

                                                           
30
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Zeeuwse en Vlaamse natuur- en milieuorganisaties vanwege het ontbreken van een 

milieueffectrapportage. De uitvoering van dit Scheldeverdiepingsverdrag liep verder vertraging op 

door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State van 14 

juni 1996.37 Hierin oordeelde de Raad van State dat niet alle vergunningsvoorwaarden waren 

vervuld. Hierdoor konden de vereiste verruimingsvergunningen niet worden verkregen. Om 

verdere vertraging te verhinderen, nam de Nederlandse wetgever het heft in handen en nam een 

specifieke “Vergunningswet Westerschelde” aan, waarin de vereiste vergunningen werden 

afgeleverd (in plaats van door de normaal bevoegde bestuurlijke overheid).38 De Tweede Kamer 

stemde hiermee in, onder de voorwaarde dat dit eenmalig zou zijn en dat over toekomstige 

verdiepingen in samenhang met andere functies van de Westerschelde zou worden besloten. Zo 

werd dit verdrag tussen 1997 en 1998 uitgevoerd en werd de Schelde op de drempels met 1 à 1,5 

meter verdiept.39 De kosten en de uitvoering van de baggerwerken en de berging van 

scheepswrakken waren bijna volledig ten laste van Vlaanderen. Zo betaalde Vlaanderen ongeveer 

15 miljard BEF (een  overschatting van de geraamde kosten met meer dan 30%). Nederland 

betaalde de vaste som van 988 miljoen BEF.40 De beloofde natuurprojecten werden echter niet 

gerealiseerd in de vorm van ontpoldering maar door enkele kleine buitendijkse 

natuurcompensaties.41 Hierdoor kwam er ook negatieve aandacht vanuit Europa (cf. infra).  

In 1998 kwam er vanuit Vlaanderen het verzoek om een derde verruimingsoperatie. Nederland 

reageerde hierop dat een eventuele nieuwe verruiming moest plaatsvinden met respect voor de 

natuurlijkheid en de veiligheid van de Westerschelde. Daarvoor moest een langetermijnvisie 

worden opgesteld waarin drie verschillende functies in samenhang werden bekeken: veiligheid 

tegen overstromen, toegankelijkheid voor de haven en natuurlijkheid voor het estuarium.  In 

navolging hiervan werd in overleg met Vlaanderen de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) 

uitgewerkt, waarin een aantal scenario’s voor de Schelde werden ontworpen aan de hand van de 

begrippen veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid. Deze LTV vormde de aanloop naar de 

Scheldeverdragen van 2005 (Bijlage 5: Bagger- en stortzones Westerschelde).  
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Op 5 februari 2001 werd te Kallo tussen Vlaanderen en Nederland een Memorandum van 

Overeenstemming ondertekend “met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van 

het Schelde-estuarium”.  Hierin werden afspraken gemaakt betreffende de verdere samenwerking 

op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid van de Schelde. Op 4 maart 2002 

werd te Vlissingen een tweede Memorandum ondertekend specifiek met betrekking tot het 

transport van gevaarlijke goederen via de Schelde. In navolging van deze stappen werden op 21 

december 2005, na zes jaar onderhandelen, vier Scheldeverdragen ondertekend door Vlaanderen 

en Nederland. Deze verdragen vormen een mijlpaal in de bilaterale betrekkingen en het beheer van 

het Schelde-estuarium. De namen van deze verdragen zijn: “Gemeenschappelijk Beleid en Beheer”, 

“Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium”,” Loodsgeldtarieven” en “Gemeenschappelijk 

Nautisch Beheer”. Deze masterproef zal zich verder toespitsen op een juridische analyse van deze 

bilaterale verdragen tussen Vlaanderen en Nederland. 

 

2.6. Conclusie: de Schelde was een “erfdienstbare” bron van dispuut 

 

De Schelde is steeds de twistappel geweest tussen België en Nederland. In historisch opzicht zien 

we dat Nederland de toegang tot de Schelde eeuwenlang heeft geblokkeerd om politieke en 

economische redenen. Na de Belgische onafhankelijkheid bleef deze boycot voortbestaan, doch 

niet meer door middel van een blokkade, maar door middel van het afwijzen, uitstellen en 

koppelen van voorwaarden aan nodige onderhouds- en verruimingswerken van de vaargeul. De 

basis van deze discussie was de uiteenlopende interpretatie van het Scheidingsverdrag van 1839. 

Dit is opmerkelijk, want dit Verdrag was in feite mede opgesteld om België een vlotte 

bevaarbaarheid van de Schelde te garanderen.  

 De aan België toegekende rechten in het Scheidingsverdrag van 1839 zijn juridisch te 

kwalificeren als internationale erfdienstbaarheden, besluitvormingsrechten en controlerechten.42 

“Internationale erfdienstbaarheid” is geen onomstreden juridisch begrip, maar is wel minstens van 

praktisch nut om de gevolgen van het Scheidingsverdrag te kwalificeren.43 Zeker gezien het begrip 

“erfdienstbaarheid” veelvuldig werd gebruikt bij de totstandkoming van het Scheidingsverdrag om 

de overeenkomst te kwalificeren. Daarbij karakteriseerden zowel België als Nederland de 
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gecreëerde rechten als erfdienstbaarheden.44  De rechtsgevolgen van een internationale 

erfdienstbaarheid zijn de volgende. Ten eerste impliceert dit een wezenlijke beperking van de 

territoriale soevereiniteit van de staat op wiens grondgebied zij rust.45 Ten tweede geldt de 

erfdienstbaarheid voor onbeperkte duur en bestaat onafhankelijk van de regerings- of staatsvorm. 

“De internationale erfdienstbaarheid heeft een zakelijk karakter, is vastgehecht aan aan het gebied 

en tegenstelbaar aan derde staten; zij geldt m.a.w. in rem en erga omnes en is dus tegenstelbaar 

aan de Europese Gemeenschappen.”46 Het Belgische recht op verruimingswerken op Nederlands 

grondgebied kan bijgevolg juridisch gekwalificeerd worden als een internationale 

erfdienstbaarheid. Daaruit volgt in principe dat, wanneer België (of Vlaanderen) om de verruiming 

van de vaargeul vraagt omwille van de schaalvergroting in de scheepvaart, Nederland hier gevolg 

aan dient te geven. Dit dient uiteraard geïnterpreteerd te worden binnen het kader van de 

redelijkheid en de fysieke grenzen van de Schelde.47  

 De tweede categorie rechten voortkomende uit het Scheidingsverdrag van 1839 zijn 

(mede)-besluitvormingsrechten, zoals bijvoorbeeld aangaande de loodsgeldtarieven en de functies 

van de commissarissen. Hieruit zou België in theorie eenzijdig Nederlands optreden hebben 

kunnen uitsluiten en druk uitoefenen. Doch in de praktijk werden ook deze rechten minimaal 

geïnterpreteerd door Nederland en soms gekoppeld aan hoge eisen. Gespecialiseerde, 

onafhankelijke organen zoals de Technische Scheldecommissie functioneerden wel binnen hun 

mandaat en konden daardoor vorderingen maken. Maar verdere samenwerking over de 

Scheldemonding bleef doorheen het grootste deel van de 19e en 20e eeuw achterwege. De derde 

categorie rechten waren controlerechten, waarvan de Permanente Commissie van Toezicht op de 

Scheldevaart de belangrijkste proponent was. Wederom bestond er een discrepantie tussen 

theorie en praktijk. De algemene conclusie betreffende de juridische kwalificering van het 

Scheidingsverdrag van 1839, is dat de (theoretische) Belgische rechten aanzienlijk waren. Doch in 

de praktijk kon België hierop nooit volledig aanspraak maken. Het grootste obstakel was het gebrek 

aan een afdoende methode tot geschillenbeslechting.48 Het was daarom extra jammer voor België 
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dat het Verdrag van Den Haag van 1925 niet werd goedgekeurd, aangezien hierin een 

geschillenprocedure was opgenomen.  

Nederland erkende gaandeweg, mede onder invloed van de ontwikkeling van het 

internationale rivierenrecht, wel een minimale onderhoudsverplichting om de Schelde toegankelijk 

te houden voor scheepvaart. België stelde echter, mijns inziens volledig terecht, dat ook 

verbeteringswerken onder deze onderhoudsverplichting vallen. In de Belgische rechtsleer werd 

daaromtrent mijns inziens correct gesteld dat het behoud van een waterweg voor internationaal 

scheepvaartvervoer impliceert dat deze waterweg diende te worden aangepast aan nieuwe 

vervoersmiddelen. Daarbij vallen onder onderhoud “alle werken die noodzakelijk zijn om de functie 

van de waterweg voor het vervoer te vrijwaren.”49 In feite gebruikte Nederland deze argumenten 

zelf aangaande de Rijn. Tevens zijn de verdragsrechtelijke gronden betreffende de Rijn en de 

Schelde, zoals inzake de internationale erfdienstbaarheden, nagenoeg identiek. In het geval van de 

Rijn worden voor de permanente bevaarbaarheid verdiepingswerken noodzakelijk gesteld. Zoals 

reeds gesteld is er sprake van analogie tussen de reglementen betreffende de Rijn en de Schelde. 

Bijgevolg is de evolutieve interpretatie met betrekking tot verdiepingswerken voor de Rijn, ook 

geldig voor de Schelde.  

Het staat bijgevolg mijns inziens vast dat onderhouds-en verbeteringswerken van de 

vaargeul op Nederlands grondgebied een recht is dat België toekomt. Het ware daarom van groot 

voordeel geweest, niet alleen voor België maar ook voor de bilaterale betrekkingen, indien het 

Verdrag van Den Haag van 1925 was goedgekeurd. Zo zou duidelijkheid hebben bestaan over de 

verruiming van de vaargeul. Ook de oprichting van een internationale commissie en internationale 

geschillenregeling zou verdere conflicten in feite beslecht hebben. Het was echter wachten tot de 

jaren ’90 vooraleer, mede onder invloed van internationale en Europese factoren (zie verder), een 

nieuwe dynamiek ontstond. De Internationale Scheldecommissie en de Vlaams-Nederlandse 

Scheldecommissie (VNSC) zijn daar vandaag het resultaat van. Daarbij moet onderstreept worden 

dat deze nieuwe dynamiek gebruik maakt van multi-level governance50 en een integrale 

benadering51. Zo konden in 2005 vier nieuwe Scheldeverdragen worden ondertekend. Deze 

verdragen vormen een mijlpaal in de bilaterale betrekkingen en het beheer van de Schelde. Naast 
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de broodnodige derde verruiming van de vaargeul, werden afspraken gemaakt om het 

scheepvaartverkeer op de Schelde samen te begeleiden en de natuurlijkheid van het estuarium te 

verbeteren. Het is daarbij op te merken dat de ecologische factor pas sinds de jaren ’90 een echte 

rol speelde. Enerzijds is dit toe te juichen aangezien de natuur en daaraan gelinkte menselijke 

belangen hier wel bij varen. Anderzijds kan hoe hiermee soms wordt omgesprongen gezien worden 

als een nieuw obstakel dat wordt opgeworpen om de bevaarbaarheid van de Schelde enigszins in 

te tomen. Maar, zoals zal worden aangetoond, met de Scheldeverdragen van 2005 is wel een 

nieuwe dynamiek ontstaan waardoor bestuurlijke samenwerking beter wordt gekaderd. 
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HOOFDSTUK III: De Scheldeverdragen van 2005 

 

3.1. Historiek sinds het Scheldeverruimingsverdrag van 1995 

 

De tweede verruiming van de Westerschelde, zoals overeengekomen in het 

Scheldeverruimingsverdrag van 1995, zorgde in Nederland voor groot maatschappelijk protest. Dit 

protest was gericht tegen projecten tot ontpoldering, waardoor deze nooit werden uitgevoerd. Als 

reactie hierop kwamen er juridische procedures voor de Nederlandse Raad van State vanuit 

natuur- en milieuorganisaties. Dit leidde op zijn beurt tot problemen bij de toekenning van de 

nodige vergunningen. Uiteindelijk werd de vergunning tot verdieping met een noodwet door de 

Nederlandse Tweede Kamer geloodst waardoor de normale procedures werden omzeild en 

verdere juridische procedures onmogelijk werden gemaakt. Maar daarbij werd in de Tweede 

Kamer de voorwaarde gesteld dat dit een eenmalige gebeurtenis zou zijn. Daarom wilde 

Nederland, bij de Vlaamse vraag tot de derde verruiming van 1998, enkel meewerken indien de 

verschillende functies van de Westerschelde integraal benaderd zouden worden. Deze functies zijn: 

veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid van de Scheldehavens en natuurlijkheid van het 

ecosysteem.  

Vlaanderen ging mee in deze integrale aanpak en vanaf 2000 werkten Nederlandse en 

Vlaamse ambtenaren samen aan een Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium (LTV) waarin 

streefbeelden voor de Westerschelde tot 2030 werden geschetst. Op 18 januari 2001 kwamen 

België en Nederland in het kader van de toenmalige Technische Scheldecommissie tot 

overeenstemming betreffende de LTV. De belangrijkste kenmerken van de LTV zijn: “De 

instandhouding van de fysieke systeemkenmerken van het estuarium is het uitgangspunt voor 

beheer en beleid; Maximale veiligheid tegen overstromen is een belangrijke bestaansvoorwaarde 

voor beide landen; Als trekpaard voor de welvaart zijn de Scheldehavens optimaal toegankelijk (vlot 

en veilig havenverkeer); Het estuarien ecosysteem is gezond en dynamisch; Nederland en 

Vlaanderen werken bestuurlijk-politiek en operationeel samen.”52 

 Tijdens twee besluitvormingsmomenten, het Memorandum van Kallo van  5 februari 2001 

en het Memorandum van Vlissingen van 4 maart 2002, werd deze LTV definitief vastgelegd. In de 

LTV werd een integrale visie geschetst voor het estuarium tot 2030 die betrekking heeft op de 

veiligheid tegen overstromen, de toegankelijkheid van de Scheldehavens en de natuurlijkheid van 
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het fysieke en ecologische systeem. In de LTV werd overeengekomen dat aan Nederlandse zijde 

3000 hectare ontpoldering nodig is tot en met 2030 om de natuurlijkheid van de Schelde te 

verbeteren en in overeenstemming met internatioanel en Europese voorwaarden. De LTV liet de 

juridische en politieke stellingen van beide landen onverlet, doch had als voornaamste doel een 

kader te schetsen voor de toekomst.53  

Nadat er overeenstemming tussen Nederland en Vlaanderen was bereikt over deze LTV, 

werd besloten de eerste fase van het streefbeeld te realiseren in de Ontwikkelingsschets 2010 (zie 

Bijlage 3: Relatie tussen de LTV2030 en de OS2010). In 2002 begon daartoe de projectorganisatie 

ProSes (Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium, 2002-2005) aan het opstellen van 

de Ontwikkelingsschets 2010. ProSes was een ad hoc werkcommissie54, opgericht na het 

Memorandum van Vlissingen, die via overleg met alle bevoegde overheden en relevante partners 

bevoegd was voor de omzetting van de LTV tot een concreet middellang termijnprogramma. ProSes 

bestond uit Vlaamse en Nederlandse ambtenaren en stond onder leiding van de toenmalige 

Technische Schelde Commissie (TSC). Naast de TSC was er een Overleg Adviserende Partijen (OAP) 

een onafhankelijk orgaan dat direct advies gaf aan de ministers over de Ontwikkelingsschets 2010. 

In het OAP zaten vertegenwoordigers van boeren, milieugroeperingen, werkgevers, de Antwerpse 

haven en verschillende bestuurslagen. Uiteindelijk hebben al deze partijen ingestemd met deze 

ontwikkelingsschets en leek er een maatschappelijk draagvlak te bestaan. Ten slotte was er ook 

een Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS) waarin de verschillende Zeeuwse overheden, zoals 

de provincie, gemeenten en de waterschappen, en verschillende belangenvertegenwoordigers 

zaten van de landbouw en de natuur, al had deze organisatie minder impact. 

ProSes nam een cruciale positie in bij de onderhandeling over de Scheldeverdragen van 

2005 en de derde verruiming van de vaargeul. Hierbij viel op te merken dat de haven van 

Antwerpen (als enige partij) oorspronkelijk via een juridische procedure een doorbraak wou 

forceren. Ook de Provincie Zeeland en een aantal landbouworganisaties stelden zich zeer 

behoedzaam op, vooral met betreking tot ontpoldering en natuurontwikkeling. Doch gaandeweg 

werd duidelijk dat de samenwerking via ProSes positieve resultaten boekte en de strenge deadlines 

werden gehaald.55 Begin 2005 presenteerde ProSes haar resultaat: de Ontwikkelingsschets 2010 

Schelde-estuarium. Dit document was gebaseerd op de LTV en stelde concrete 
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veiligheid en natuurlijkheid in het Schelde-estuarium, Klinkers Public Policy Consultants, 2005, 19-25. 
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 L. KLINKERS, Evaluatie van ProSes: het Vlaams-Nederlands project tot vaststelling van een integraal pakket van 

maatregelen op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid in het Schelde-estuarium, 19-25. 
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beleidsdoelstellingen en projecten vast met als streefdatum 2010, waaronder de verruiming van de 

vaargeul tot 13,10 meter getij-onafhankelijke vaart.56  

Deze werkwijze verschilde dan ook grondig met deze van de onderhandelingen over het 

Scheldeverdiepingsverdrag van 1995. Toen moesten de onderhandelaars het hele kader 

(inhoudelijk, financieel en juridisch) scheppen, waarna het pas bij de uitvoering duidelijk werd wat 

er precies moest gebeuren.57 De slechte ervaring met de voorbereiding van het verdrag van 1995 

werd ook weerspiegeld in de negatieve evaluatie achteraf door het Rekenhof en de Rekenkamer 

betreffende de kosten.58 Proses draaide deze werkwijze volledig om. “Eerst was er een fase waarin 

samen onderzoek plaatsvond en samen diverse maatregelen werden voorbereid, en daarna volgde 

pas een overkoepelend besluit. Nu weten we wat ons te doen staat. Ook is nu rekening gehouden 

met zaken als een MER en een MKBA, dingen die bij de vorige verdieping nog niet op deze manier 

aan de orde waren. Nu hebben we ervoor gezorgd eerst te onderzoeken wat we moeten doen, wat 

dat kost en wie dat betaalt, om daarna pas de zaak juridisch vast te leggen.”59 Dit was allesbehalve 

een sinecure en vele spanningsvelden dienden aangepakt en overwonnen worden. Achteraf bleek 

wel dat er zeer veel expertise werd verworven en duidelijkheid werd gecreëerd rond een aantal 

cruciale thema’s en doelstellingen.  

Tijdens de onderhandelingen over de LTV en de Ontwikkelingsschets 2010 stonden 

Nederland en Vlaanderen niet stil. Zo werden stappen genomen in de verbetering van het 

gemeenschappelijk nautisch beheer van de vaargeul met behulp van Vessel Traffic Service (VTS, 

een verkeersscheidingsstelsels voor de drukbevaren rivier) en radarcontrole.60 Nederland was ook 

argwanend tegenover het stijgend aantal schepen en het transport van gevaarlijke stoffen op de 

Schelde en nam eenzijdig wetgeving hierover aan, wat in feite tegen de internationale verdragen 

ging. Ook werkte Nederland aan de bereikbaarheid en capaciteit van de havens van Vlissingen en 

Terneuzen door verruiming van de vaargeul, nieuwe kades en afzetmogelijkheden over land.61 

Vlaanderen werkte ondertussen aan het geactualiseerde Sigmaplan om, vooral met behulp van 
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 Waar de oorspronkelijke eis van de haven van Antwerpen op 14 meter getijongebonden diepte lag. 
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 L. KLINKERS, Evaluatie van ProSes: het Vlaams-Nederlands project tot vaststelling van een integraal pakket van 

maatregelen op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid in het Schelde-estuarium, 19-25. 
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 Zie TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL, rapport verdieping Westerschelde, 14-46. 
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 Citaat van een van de voorzitters van de Technische Scheldecommissie. Zie: L. KLINKERS, Evaluatie van ProSes: het 

Vlaams-Nederlands project tot vaststelling van een integraal pakket van maatregelen op het vlak van toegankelijkheid, 
veiligheid en natuurlijkheid in het Schelde-estuarium, 19-25. 
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 Op 29 november 1978 werd tussen Nederland en België het Radarverdrag gesloten, waarin werd besloten dat een 
volledig geïntegreerd VTS zal worden gebouwd voor de Westerschelde en haar mondingen: de Schelderadarketen 
(SRK). Op 1 maart 1991 werd deze radarketen ingehuldigd. 
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 Zoals de Westerschelde Container Terminal (WCT) te Vlissingen, de Westerscheldetunnel en ontsluiting per spoor. 

Eind 2013 werd aangekondigd dat het WCT-project op de lange baan wordt geschoven. M. VAN DER VOORT, 

Westerschelde container terminal afgeblazen, http://www.transport-online.nl/site/40758/westerschelde-container-
terminal-afgeblazen/ (geraadpleegd op 27.02.2014) 
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Gecontroleerde Overstromingsgebieden, zowel de veiligheid als natuurlijkeid te verbeteren (cf. 

infra).   

Op 11 maart 2005 ondertekenden Vlaanderen en Nederland, na zes jaar onderhandelingen, 

het Derde Memorandum van Overeenstemming met betrekking tot de onderlinge samenwerking 

ten aanzien van het Scheldebekken te ‘s Gravenhage. Aansluitend hierop ondertekenden beide 

partijen op 21 december 2005 de vier Scheldeverdragen. De centrale doelstelling van deze 

verdragen was, zoals reeds gesteld, een langetermijnbeleid voor de Schelde vastleggen met 

betrekking tot veiligheid, bereikbaarheid en natuurbehoud. De bovenvermelde 

Ontwikkelingsschets 2010 was hiervan één onderdeel. De vier Scheldeverdragen werden op 29 

september 2006 door de Vlaamse regering goedgekeurd en op 28 februari 2007 door het Vlaams 

parlement goedgekeurd.62 De Vlaamse regering besliste tot ratificatie bij besluiten van 18 juli 

2008.63 In december 2007 keurde ook het Nederlandse Tweede Kamer (parlement) de verdragen 

goed. Doch pas in juli 2008 werden de verdragen ook door de Nederlandse Eerste Kamer (senaat) 

goedgekeurd. De officiële uitwisseling door Vlaanderen en Nederland gebeurde op 28 augustus 

2008. De verdragen zijn bijgevolg van kracht sinds 30 september 2008. Hieronder zullen de vier 

Scheldeverdragen afzonderlijk worden besproken. 

 

3.2. Het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 

 

Het Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende  de 

uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (kortweg Verdrag 

Ontwikkelingsschets 2010) is het eerste luik van de in 2005 gesloten Scheldeverdragen.64 Dit 

verdrag heeft tot doel de tenuitvoerlegging te verzekeren van een aantal projecten en werken ten 

behoeve van de evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het Schelde-estuarium en ter 

optimalisering van met name de veiligheid, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid.65 Daarbij mag 
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 Decreet van 9 maart 2007 houdende instemming met het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der 
Nederlanden inzake de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven, ondertekend in Middelburg 
op 21 december 2005, het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de 
uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, en de bijlagen A, B, C, D en E, ondertekend in 
Middelburg op 21 december 2005, het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake 
het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005, en 
het verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, enerzijds en het Koninkrijk der Nederlanden 
anderzijds inzake de samenwerking op het gebied van het beleid en het beheer in het Schelde-estuarium, ondertekend 
in Middelburg op 21 december 2005, BS 12 september 2008 
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 BS 12 september 2008. 
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Voor een interessante documentaire over de uitvoering van dit verdrag en de problemen betreffende de Hertogin 
Hedwigepolder, zie: http://www.omroepzeeland.nl/hedwigepolder-feit-emotie#.U23wMFdvBh5  (geraadpleegd op 
5.04.2014). 
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 Art. 1.1. Verdrag Ontwikkelingsschets 2010  

http://www.omroepzeeland.nl/hedwigepolder-feit-emotie#.U23wMFdvBh5
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vertraging in een bepaald project de voortgang van andere projecten niet verhinderen.66 Tevens 

moeten alle projecten rekening houden met de natuurlijke dynamiek van het Schelde-estuarium, 

waarvoor overeenkomstig artikel 6 een gemeenschappelijk fysiek monitoringplan wordt opgesteld 

en uitgevoerd.67 Zoals hierboven werd aangegeven werd dit verdrag voorbereid door de 

Ontwikkelingsschets 2010 van ProSes. 

 

3.2.1. Verplichtingen van de verdragspartijen 

  

Hoofdstuk II van het verdrag regelt de verplichtingen van de verdragspartijen. De belangrijkste 

bepaling is artikel 3 Verdrag Ontwikkelingsschets:  

“Omschrijving van de te realiseren projecten en werken: 

1. De vaargeul wordt verruimd om een getijonafhankelijke vaart mogelijk te maken voor 

schepen met een diepgang van 13,10 meter op basis van een kielspeling van 12,5%. De 

technische beschrijving van de werken, waaronder het interventiepeil voor het baggeren, is 

opgenomen in bijlage B. Een vermindering van de kielspeling zal het bedoelde interventiepeil 

onverlet laten. Met de uitvoering van deze verruiming wordt ten laatste in 2007 van start 

gegaan, zodat de vermelde vaarmogelijkheid ten laatste in 2009 is gerealiseerd. Ter 

verwezenlijking van de verruiming worden de volgende werken voorbereid, uitgevoerd en 

onderhouden: 

(a) het plaatselijk verruimen van de vaargeul en het plaatselijk verruimen en 

eventueel verplaatsen van anker- en noodankergebieden, en, voorzover noodzakelijk; 

(b) het opruimen van wrakken en andere obstakels in de vaargeul en in anker- en 

noodankergebieden; 

(c)  het aanleggen van geulwandverdedigingen. 

2. Met de volgende grensoverschrijdende projecten wordt ten laatste in 2007 van start 

gegaan:  

(a) het vergroten van het Zwin met minimaal 120 en maximaal 240 ha door het 

landinwaarts verplaatsen van dijken in de Willem-Leopoldpolder;  

(b) het ontwikkelen van een intertijdegebied met een omvang van minimaal 440 ha 

in de Hertogin Hedwigepolder en het noordelijk gedeelte van de Prosperpolder. 

3. In Nederland worden ten laatste in 2010 langs de Westerschelde werken uitgevoerd of in 

uitvoering genomen ter realisatie van minimaal 600 ha estuariene natuur. Voorzover de in 
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het tweede lid omschreven projecten worden verwezenlijkt op Nederlands grondgebied, 

vormen deze een onderdeel van de in dit lid omschreven te realiseren natuur. 

4. In Vlaanderen worden ten laatste in 2010 aan, langs of in het stroomgebied van de 

Zeeschelde, werken uitgevoerd of in uitvoering genomen ter realisatie van minimaal 1100 ha 

estuariene natuur of wetlands, waarvan een deel in het raam van de projecten en werken 

waartoe Vlaanderen beslist met het oog op de vergroting van de veiligheid. Voorzover de in 

het tweede lid omschreven projecten worden verwezenlijkt op Belgisch grondgebied, vormen 

deze een onderdeel van de in dit lid omschreven te realiseren natuur. 

5. De Bewindslieden kunnen bijlage B, op voorstel van de Technische Scheldecommissie, in 

onderling overleg en met inachtneming van de doelstelling zoals verwoord in Artikel 1, 

wijzigen overeenkomstig Artikel 12, tweede lid.”68 

 

3.2.2. Voorbereiding, uitvoering en onderhoud van de projecten en werken 

 

Artikel 4 is van belang voor de uitvoeringswijze van de in artikel 3 bepaalde projecten en werken. 

Via het eerste lid van dit artikel heeft Nederland de bevoegdheid om een bestuursorgaan aan te 

duiden voor de werken op zijn grondgebied “daaronder begrepen studie en onderzoek, het 

organiseren en het doorlopen van de benodigde procedures, het opmaken van plannen en 

aanbestedingsbescheiden, de aanbesteding en het toezicht.” Nederland heeft ervoor gekozen om 

de Provincie Zeeland grotendeels bevoegd te maken en namens  Nederland een aantal 

natuurmaatregelen te realiseren.69,70 Of dit een juiste beslissing was kan worden betwist, gezien de 

grote politieke gevoeligheid van ontpolderingswerken in Zeeland. Op Belgisch grondgebied is 

uitsluitend Vlaanderen bevoegd.71 Bij grensoverschreidende projecten dient Vlaanderen te 

onderhandelen met de in het eerste lid aangeduide bestuursorgaan, zijnde de Provincie Zeeland. 

Wanneer hierbij geen overeenstemming wordt bereikt, heeft de Nederlandse regering het laatste 

woord over werken voor het Nederlandse deel.72 Daarbij is Vlaanderen verantwoordelijk voor de 

voorbereiding, uitvoering en het onderhoud van de verdieping van de vaargeul.73 

Vlaanderen is tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de 

ontwikkeling van het intertijdegebied van 440 ha in de Hertogin Hedwigepolder en het noordelijk 
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 Art. 3 Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. 
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 PROVINCIE ZEELAND, Hedwige- en Prosperpolder, 

http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/hedwige/index (geraadpleegd op 22/03/2014) 
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 PROVINCIE ZEELAND, Middengebied, http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/middengebied/ 

(geraadpleegd op 22/03/2014) 
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 Art. 4.2. Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. 
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 Art. 4.4. Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. 
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 Art. 4.4.(a) Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. 

http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/hedwige/index
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deel van de Prosperpolder. Vlaanderen is hier wel afhankelijk van het verkrijgen van de nodige 

vergunningen, geleverd door Nederland.74 Dit is een belangrijke bepaling, want hierbij neemt 

Vlaanderen een grote financiële inspanning op zich (cf. infra). Hierbij is de Technische 

Scheldecommissie (waarvan de taken worden overgenomen door de Vlaams-Nederlandse 

Scheldecommissie, VNSC) verantwoordelijk om een procedure te voorzien voor de overdracht van 

de door Vlaanderen uitgevoerde en voltooide werken aan Nederland.75 Artikel 4.8. legt de 

Verdragsluitende Partijen een middelenverbintenis op. Opvallend is dat Nederland (slechts) 

verantwoordelijk is voor het creëeren van minimaal 600 ha estuariene natuur en Vlaanderen voor 

bijna het dubbele, namelijk 1100 ha. Dit terwijl het estuarium bijna volledig op Nederlands 

grondgebied ligt. Ook gezien het feit dat in de LTV werd overeengekomen dat in het estuarium 

tegen 2030 zo’n 3000 ha estuariene natuur dient te worden gecreëerd. Het was een politieke 

beslissing in Nederland om de eerder beloofde oppervlake van ongeveer 1000 ha te verminderen 

naar 600 ha. Daarenboven dient Vlaanderen in te staan voor (een deel van de) kosten van de 

voorbereiding, uitvoering en het onderhoud van projecten op Nederlands grondgebied. Daardoor 

kan mijns inziens de vraag worden gesteld of de lasten evenredig werden verdeeld en of de 

verruiming van de vaargeul moest worden “gecompenseerd” door Vlaanderen.  

Daarbij moet worden benadrukt dat er een grote misvatting bestaat over de verruiming van 

de vaargeul enerzijds en de natuurprojecten anderzijds. Dit zijn juridisch gezien twee compleet 

losstaande dossiers. De verplichting om nieuwe natuur te creëeren is een Europese verplichting op 

basis van de Vogel-en Habitatrichtlijnen (cf. infra). Dit moest sowieso gebeuren, ongeacht de 

verruiming van de vaargeul. De natuurgebieden in het estuarium zijn namelijk in slechte toestand 

en moeten hersteld worden. Daarbij had Nederland reeds met het verruimingsverdrag van 1995 de 

taak op zich genomen om nieuwe natuur te creëeren, maar nooit (volledig) uitgevoerd. De 

verruimingswerken hebben trouwens beperkte negatieve gevolgen voor de estauriene natuur. In 

dit opzicht moest wel een kleine natuurcompensatie worden geleverd door Vlaanderen in de 

Beneden Zeeschelde, omdat hier wel aan natuurgebieden werd geraakt. Maar in feite staan de 

thema’s “toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid” los van elkaar. De projecten werden in één 

verdrag opgenomen wegens de integrale aanpak, die ook noodzakelijk was bijvoorbeeld met de 

milieueffectenrapportage (MER-verplichting, cf. infra). In de praktijk bestaat echter een synergie en 

wisselwerking, waardoor voor de buitenwacht en de politieke spielerei alles soms op een hoopje 

wordt gegooid om de zaak (ogenschijnlijk) te vereenvoudigen of te blokkeren. 
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Artikel 5 legt Nederland en Vlaanderen de verplichting op om bestuurlijke monitoring in te 

stellen om de voorbereiding en uitvoering van de projecten uit artikel 3 na te gaan. Deze wordt in 

de eerste plaats waargenomen door de Technische Scheldecommissie (TSC, nu VNSC), waarbij de 

voorzitters de taak krijgen de bevoegde overheden in te lichten bij vertraging. Ook fysieke 

monitoring van de effecten van de in artikel 3 vermelde projecten wordt verplicht gesteld (artikel 

6). Wederom is de TSC bevoegd hiervoor. Daarbij valt op dat er wordt verwezen naar de TSC, 

terwijl deze commissie door het Verdrag gemeenschappelijk Beleid en Beheer wordt vervangen 

door de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC, zie verder). Dit is dus weinig consequent, 

doch mijns inziens te verklaren om de uitvoering niet afhankelijk te stellen van de oprichting van de 

nieuwe Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. In meer algemeen opzicht kan de vraag worden 

gesteld waarom men niet tot één omvattend verdrag is gekomen. De reden hiervoor lijkt me de 

gemaakte afspraken, die werden overeengekomen in verschillende organen, niet aan nieuwe 

debatten open te stellen. 

Artikel 7 heeft betrekking op de kostenverdeling. Dit is een redelijk complex artikel waarbij 

onderscheid moet worden gemaakt tussen ten eerste gedeelde kosten, ten tweede Nederlandse 

kosten en ten derde Vlaamse kosten. De gedeelde kosten zijn: 

 Voor de algemene projectkosten ten behoeve van de projectbegeleiding, het toezicht op 

de voortgang en de samenhang en de algemene externe communicatie van de projecten, 

nemen Vlaanderen en Nederland elk 50% voor hun rekening. 

 Met betrekking tot de kosten van monitoring en onderzoek is elk land verantwoordelijk 

voor zijn grondgebied. 

 Voor de kosten van het onderhoud van de geulwandverdediging en het opruimen van 

wrakken en andere obstakels in de vaargeul zijn de verdragsluitende partijen 

aansprakelijk voor hun eigen grondgebied. 

 Met betrekking tot de kosten van de natuurontwikkelingsprojecten76  betaalt elke partij 

de kosten op zijn grondgebied. Partijen beloven elkaar, binnen het mogelijke, gratis klei te 

leveren voor de dijkopbouw. Doch Vlaanderen is aansprakelijk voor de kosten van de 

dijkverlegging, natuurontwikkeling en grondverwerving op Nederlands grondgebied van 

de Hertogin Hedwigepolder en het noordelijk deel van de Prosperpolder (artikel 7.9). 

De exclusief Nederlandse kosten zijn: 

 Met betrekking tot de studiekosten van de verruiming van de vaargeul neemt Nederland 

25% voor zijn rekening.  
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 Nederland draagt maximaal 30 miljoen euro bij voor twee projecten. Ten eerste is er de 

kost van de voorbereiding, uitvoering en onderhoud alsmede de kosten voor de 

schadevergoedingen wegens rechtmatige overheidsdaad van het opruimen van wrakken 

andere obstakels in de vaargeul. Ten tweede is er de kost voor de voorbereiding, 

uitvoering en onderhoud alsmede de kosten voor de schadevergoedingen wegens 

rechtmatige overheidsdaad voor het aanleggen van geulwandverdedigingen. Daarbij gaat 

eerst 25% van de kosten naar het aanleggen van geulwandverdedigingen en 

achtereenvolgens het opruimen van wrakken en andere obstakels in de vaargeul (beide 

uitsluitend op Nederlands grondgebied). 

In feite komen alle overige kosten voor rekening van Vlaanderen, met name met betrekking tot:  

 De voorbereiding, uitvoering en onderhoud van de verruimingswerken (ook op Nederlands 

grondgebied). Dit min 25% van de studiekosten die voor Nederland zijn. 

 De overige kosten met betrekking tot de opruiming van de wrakken en andere obstakels 

en het aanleggen van de geulwandverdediging op Nederlands grondgebied (mits deze 

meer bedragen dan 30 miljoen euro). Daarenboven de exclusieve kost hiervan op Vlaams 

grondgebied. 

 De natuurontwikkelingsprojecten op eigen grondgebied alsmede de kosten van de 

voorbereiding en uitvoering van de dijkverlegging, natuurontwikkeling en 

grondverwerving met betrekking tot de Hertogin Hedwigepolder en de Prosperpolder. 

Via artikel 8 verbinden de partijen zich ertoe een flexibele stortstrategie te hanteren. Deze wordt 

voorgesteld door de TSC en aangepast aan de veranderende morfologische noden.  Deze 

stortstrategie is nodig om enerzijds de morfologische eigenschappen van de Schelde positief te 

beïnvloeden door het baggeren en anderzijds om het versneld dichtslibben van de vaargeul tegen 

te gaan. Dit wil zeggen dat het gebaggerde zand wordt opgespoten op de koppen van de 

plaatranden. Daarbij werd een protocol ontwikkeld met grenswaarden per gebied. Via dit systeem 

kan de morfologie van de Schelde bewust worden gestuurd.77  

Met artikel 9 verbindt Vlaanderen er zich toe 1 miljoen euro te betalen ter vereffening van 

de achterstallige schuld met betrekking tot de Schelde-Rijnverbinding. Wederom kan de vraag 

gesteld worden naar de noodzaak om dit in dit Verdrag op te nemen. In feite is dit wederom een 

afkoopsom. 
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 In het verweerschrift aan de Raad van State met betrekking tot het Tracébesluit werd dit systeem uitgebreid 
besproken. Zo werd het juridische “hand op de kraan-principe”, dat eerder werd erkend door de Raad van State bij 
boringen in de Waddenzee naar analogie gebruikt. Doch de Raad van State heeft hierop geen antwoord gegeven, 
gezien het verloop van de procedure (zie verder). Tevens is de flexibele stortstrategie cruciaal indien de Schelde verder 
zou worden uitgediept. 
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Artikel 10 betreft de geschillenregeling en is tevens van groot belang omdat dit artikel 

tweemaal werd ingeroepen door Vlaanderen om Nederland tot handelen te dwingen. Dit artikel 

stelt dat, indien er een geschil ontstaat tussen de partijen, Nederland en Vlaanderen dit dienen op 

te lossen via onderhandelingen. Indien dit niet succesvol is na zes maanden, dient de zaak aan een 

Scheidsgerecht te worden voorgelegd overeenkomstig de procedure in Bijlage E. Dit Scheidsgerecht 

zou bestaan uit vijf arbiters, waarbij elke partij twee arbiters aanduidt. Slechts één van deze twee 

mag onderdaan zijn van de betrokken partij. Dit Scheidsgerecht dient samen te komen binnen 

dertig dagen na het verzoek tot oprichting en te beslissen over de vijfde artbiter, die geen Belg of 

Nederlander of in hun dienst mag zijn. Het Scheidsgerecht regelt zijn eigen werkwijze en beslist bij 

meerderheid. Belangrijk is dat de uitspraak met redenen omkleed, definitief en niet vatbaar voor 

beroep is. De kosten worden gedeeld en elke partij draagt de kosten van haar vertegenwoordiging 

in het geding. 

 Ten slotte, in het kader van de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 namen de 

Vlaamse en Nederlandse regering 34 besluiten over de algemene organisatie en projecten. Al deze 

besluiten werden omgezet in een 26-tal maatregelen en projecten waarvan ondertussen de meeste 

voltooid zijn (zie Bijlage 6: Overzicht projecten Ontwikkelingsschets 2010). Het zijn hoofdzakelijk de 

grootschalige natuurprojecten die vertraging opliepen. Daarbij springen de projecten in de 

Hertogin Hedwige- en Prosperpolder, het Zwin en de verruiming van de vaargeul meest in het oog 

wegens het maatschappelijk verzet en omdat deze ook verdragsrechtelijke verplichtingen 

uitmaken. Daarom zal hoofdzakelijk op deze natuurprojecten worden ingegaan in het verdere 

verloop van de masterproef. 

 

3.2.3. Obstakels bij de uitvoering van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 

 

Zoals reeds gesteld, verliepen er drie jaar tussen de ondertekening van het Scheldeverdrag in 2005 

en de goedkeuring door de Nederlandse Eerste Kamer. Ook nadien bleven de problemen 

aanhouden. Hier zal chronologisch worden besproken hoe en waarom de uitvoering van de 

Ontwikkelingsschets 2010 vertraging opliep. Hier zal in hoofdzaak de politieke dimensie van het 

dossier worden belicht, met oog voor enkele juridische argumenten. Deze kennis is noodzakelijk 

voor een goed begrip van de Scheldeverdragen van 2005 in hun geheel en de juridische implicaties 

van het politieke proces. 
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3.2.3.1. De zoektocht naar alternatieven voor ontpoldering 

 

Nog voor de inkt van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 goed en wel droog was, verzocht de 

Provincie Zeeland begin 2006 om alternatieven voor de in het verdrag vastgelegde ontpolderingen 

te onderzoeken. Dit resulteerde in het advies van de Commissie Maljers, waarin niet minder als 80 

alternatieven voor ontpoldering werden onderzocht.78 Vervolgens werd op 10 oktober 2006 door 

de Nederlandse Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzocht “zich actief en 

creatief in te zetten voor alternatieven voor de beoogde ontpoldering” en stelde dat er geen sprake 

mag zijn van onvrijwillige landbouwgrondverwerving met ontpoldering tot doel.79 De toenmalige 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening (Minister van LNV, Gerda Verburg, CDA) 

reageerde hierop met “volledig ruimte te geven voor alternatieven”.80 Daarop werd een nieuwe 

motie aangenomen in de Tweede Kamer om de Scheldeverdragen goed te keuren, maar met 

voorbehoud voor de grondverwerving op Nederlands grondgebied, wat alleen vrijwillig zou mogen 

gebeuren.81,82 Hierop reageerde de Minister van LNV met een interpretatieve verklaring bij het 

Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. Namelijk dat Nederland tot 2010 de tijd had om de 

ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder en het Zwin in uitvoering te nemen. De verwerving 

van gronden hiervoor zou geschieden op minnelijke basis. Onteigening zou niet plaatsvinden dan 

na overleg met de Tweede Kamer. De Minister beloofde verder de Rijksprojectenprocedure niet af 

te breken of te onderbreken.83 Dit werd ook meegedeeld aan Vlaanderen. Vervolgens verzocht de 

Tweede Kamer in een nieuwe motie de regering en de provincie Zeeland om nog een 

onafhankelijke commissie in te stellen die zou onderzoeken of en, zo ja, welke alternatieve 

natuurherstelmogelijkheden er waren om minimaal 600 hectare natuur te realiseren.84 Dit werd op 

zijn beurt goedgekeurd door de Minister van LNV en leidde tot het rapport van de Commissie 
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 COMMISSIE MALJERS, Rapport van de commissie onderzoek alternatieven ontpoldering Westerschelde, 2006, 58. 
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 Motie Van der Staaij c.s., Tweede Kamer 2006-2007, 26 980, nr.30 
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 Brief Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Tweede Kamer, 27 april 2007, c.s., Tweede Kamer 
2006-2007, 26 980, nr.33. 
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 “U moet weten dat we elke keer met twee bussen vol op de publiekstribune hebben gezeten bij de Tweede Kamer als 
dit onderwerp werd behandeld. Dat we telkens op de tribune zaten bij de Provinciale Staten, met een groep Zeeuwen 
die de wacht houden zodat er niets fout kan gaan. En de media die ziet dat, die zitten ook op de tribune op de eerste rij. 
En die vragen ook hoe denkt u dat het verloopt. En ja, zo zijn al die mensen goede bekenden van ons geworden in die 

veertien jaar.” Ewald Baecke, bestuurslid van De Levende Delta in: A. VAN TILBURG, Verdrinken in (ont)poldering: 

Identiteitsgevoelige strijdpunten als uitdaging voor politieke bestuurders, onuitg. Masterthesis Master Publiek 
Management Universiteit Utrecht, 2010 p.60 
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 Motie Koppejan, c.s. Tweede Kamer 2007-2008, 30 862, nr.8. 
83

 Brief Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Tweede Kamer, Tweede Kamer 2007-2008, 30 862, 
nr.15. 
84

 Motie Koppejan c.s. Tweede Kamer 2007-2008, 30 862, nr.11 



37 
 

Nijpels.85 Zodus zien we dat reeds voordat de verdragen waren geratificeerd, de zoektocht naar 

alternatieve vormen van natuurherstel was ingezet. 

Het rapport “Wennen aan de Westerschelde: advies commissie natuurherstel 

Westerschelde, alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder”, werd door de commissie 

Natuurherstel Westerschelde (Commissie Nijpels) op 21 oktober 2008 gepubliceerd.86 In dit rapport 

werden vijf alternatieven voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder onderzocht. De 

conclusie was dat de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder uiteindelijk toch het beste 

alternatief was met als criteria “natuurlijkheid, draagvlak, realisatietijd en kosten”.87 Zo werd, zoals 

hierboven reeds gesteld, het verdrag Ontwikkelingsschets 2010 door de Nederlandse Eerste Kamer 

uiteindelijk op 8 juli 2008 definitief aangenomen.88 Op 16 april 2009 nam het kabinet de 

“definitieve” besluiten ter uitvoering van het Tracébesluit voor de verruiming van de 

Westerschelde.89 Hierbij verleende de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een vergunning 

op grond van de Ontgrondingenwet en een vergunning op grond van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken en de Minister van LNV verleende een vergunning op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 en een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet (cf. infra).  

 

3.2.3.2. Onverwacht dubbelbesluit en procedure voor Nederlandse Raad van State 

 

Een dag later, op 17 april 2009, kwam het kabinet Balkenende – zelf een Zeeuw – met een 

onverwacht dubbelbesluit. Het kabinet besloot om toch te kiezen voor buitendijkse 

natuurcompensaties in plaats van de ontpoldering van de Hedwigepolder. Alleen als dit echt niet 

haalbaar zou blijken, zou ontpoldering weer in zicht komen. Deze beslissing kwam er na 

aanhoudend protest vanuit Zeeland, waardoor ook de Nederlandse Tweede Kamer zich tegen 

(gedwongen) ontpoldering had gekeerd. Dit kabinetsbesluit om de Hedwigepolder niet te 

ontpolderen, was in strijd met de verplichting uit artikel 3 van het Verdrag Ontwikkelingsschets 
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 Brief Minister van LNV aan Tweede Kamer, Tweede Kamer 2007-2008, 30 862, nr.19. 
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 COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE, Wennen aan de Westerschelde: advies commissie natuurherstel 

Westerschelde, alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder, 291. 
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 “De commissie heeft zich ervan vergewist dat Vlaanderen een eventueel alternatief welwillend en serieus zal bekijken, 
maar dat uitsluitend de maatregelen in de Hertogin Hedwigepolder door Vlaanderen zullen worden betaald. Daarmee is 
de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder voor Nederland een uiterst goedkope maatregel en iedere andere 

maatregel buitengewoon kostbaar.” COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE, Wennen aan de 
Westerschelde: advies commissie natuurherstel Westerschelde, alternatieven voor ontpoldering Hertogin 
Hedwigepolder, p.11. 
88

 Na het bespreken van vijf moties waarvan er drie trachtten de ontpoldering op Nederlands grondgebied uit te 
stellen, te  ontkoppelen van het verdrag of te annuleren. Doch deze werden teruggetrokken of geanuleerd. 
http://www.eerstekamer.nl/id/vhw9c0kcca9d/overzicht/moties_ingediend_tijdens_de (geraadpleegd op 27.02.2014)  
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 Dit werd door de Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat op 17 juli 2008 gepubliceerd 

http://www.eerstekamer.nl/id/vhw9c0kcca9d/overzicht/moties_ingediend_tijdens_de
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2010.90 Op dit regeringsbesluit kwam vanuit natuur- en milieuorganisaties meteen enorm veel 

kritiek. Volgens critici en enkele academici zou het alternatief zelfs tot meer natuurschade leiden. 

Daarom stapten de Nederlandse Vogelbescherming en de Zeeuwse Milieufederatie in juli 2009 

naar de Nederlandse Raad van State om te voorkomen dat de Westerschelde zou worden 

uitgediept. Hun reden was dat zij vreesden dat, eens de Scheldeverruiming zou zijn uitgevoerd, de 

natuurprojecten nooit gerealiseerd zouden worden. Daarom wilden zij de koppeling tussen beide 

dossiers behouden. De natuurverenigingen namen het niet dat er was beslist om de Hedwigepolder 

niet onder water te zetten en vonden het voorgestelde alternatief van buitendijkse schorren ruim 

onvoldoende om de natuur in het Schelde-estuarium tot een aanvaardbaar niveau te herstellen. De 

andere partijen hadden uiteenlopende redenen om naar de Raad van State te trekken.91  

De zaak werd gebracht voor de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State voor een uitspraak in voorlopige voorziening (België: zoals in kort geding). Dit om, in 

afwachting op een uitspraak ten gronde, de procedure te schorsen.  De natuurverenigingen, die 

allen betrokken waren bij de totstandkoming van de Ontwikkelingsschets 2010, en de drie andere 

partijen vochten niet het regeringsbesluit van 17 april 2009 aan, maar het Tracébesluit “verruiming 

vaargeul Westerschelde” dat toestemming gaf om de Scheldeverdieping door te voeren op 

Nederlands grondgebied. Daartoe trachten de appelanten aan te tonen dat de 

milieueffectenrapportage (MER) onvoldoende zekerheid bood over de gevolgen voor de natuur. De 

minister van LNV had namelijk een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 199892 

verstrekt om de verruimingswerken uit te voeren. Het natuurargument van de minister van LNV 

was dat, met de strategie van flexibel storten, de natuurlijkheid van de zandplaten zou verbeteren 

zoals vereist door Europese wetgeving (cf. infra).  

De voorzitter van de Raad van State betwijfelde echter of de onzekerheden die gepaard 

gaan met de verruiming van de vaargeul konden worden ondervangen door het systeem van 

flexibel storten, aangezien dit in 2009 nog een experimentele strategie betrof.93 Daarbij werd 
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 Het niet uitvoeren van een verdragsverplichting kan internationaalrechtelijk gezien niet zomaar eenzijdig worden 
genomen. Daarom zou, in een eventuele internationaalrechtelijke procedure bij het Internationaal Gerechtshof of het 
Permanent Hof van Arbitrage, het besluit zeker niet hebben standgehouden. 
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 De Belgische eigenaar van de Hedwigepolder, Gery De Cloedt, wenste alle besluiten nietig te laten verklaren omdat 
hij niet onteigend wilde worden. (Zie http://www.eenvandaag.nl/binnenland/41859/eigenaar_hedwigepolder_spreekt 
geraadpleegd op 16.03.2014). De Cloedt zou met verschillende Zeeuwse poltici hebben onderhandeld om de 
ontpoldering tegen te houden. Verder vreesde een enkele landbouwer dat zijn landerijen het slachtoffer zouden 
worden bij een volgende ontpoldering. De Zeeuwse Vereniging voor Zandwinners vreesde dat de uitdieping van de 

Westerschelde de zandwinning in het gedrang zou brengen. Zie M. SMEKENS, De Scheldeverdragen van 2005: De 

Gordiaanse knoop ontward, onuitg. Masterthesis Master in de Bestuurskunde en het Publiek Management, 2012, 47. 
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 Art. 19g lid 1 NBW 1998 
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 Er kon zijns inziens niet met de vereiste zekerheid worden vastgesteld, dat de op korte termijn blijkens het 
milieueffectrapport bij het Tracébesluit verwachte negatieve effecten voor de oppervlakte laagdynamische estuariene 
natuur (onderdeel van Habitattype 1130, estuaria) – namelijk een tijdelijke afname met maximaal 0,7% (circa 40 ha) – 
op langere termijn teniet kunnen worden gedaan door de in het Tracébesluit voorziene methode van 

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/41859/eigenaar_hedwigepolder_spreekt
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gesteld dat dat het Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe” zich reeds in een ongunstige 

staat van instandhouding bevond. Daarom was de geschatte (tijdelijke) impact van verlies van 0,7% 

van het estuarium wel significant, aldus de voorzitter. Doordat de regering had beslist om de 

Hedwigepolder niet te ontpolderen en er ook geen concrete alternatieven waren, stelde de 

voorzitter bijgevolg dat er onvoldoende natuurgaranties waren. Bijgevolg, alsof het bestuurlijk 

kluwen nog niet ingewikkeld genoeg was, schorste de Voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State op 28 juli 2009 in een voorlopige uitspraak 

de vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 van het Tracébesluit van de minister 

van LNV. Gevolg van de uitspraak was dat er voorlopig geen werkzaamheden mochten worden 

uitgevoerd om de Westerschelde te verruimen totdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State een definitieve uitspraak in het geschil had gedaan.94  

Hierdoor was voor Vlaanderen het geduld op. Op 13 augustus 2009 schreef Vlaams 

Minister-President Kris Peeters (CD&V) een brief aan de Nederlandse ambassadeur, hetgeen nog 

nooit eerder was gebeurd in onze bilaterale betrekkingen. Dit diplomatische “schot voor de boeg” 

werd aangevuld door de opstarting van de geschillenbeslechtingsprocedure uit artikel 10 van het 

Verdrag inzake de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, omdat Nederland in gebreke bleef 

voor de uitvoering van dit verdrag.95 Dit betekende dat er binnen zes maanden een oplossing 

moest komen via dialoog of dat anders een bijzonder arbitragehof zou worden samengesteld om 

zich over de zaak te buigen. Daarnaast werd een groot mediaoffensief begonnen, met bijvoorbeeld 

de mosselboycot. In Nederland deed deze politieke en maatschappelijke druk veel stof opwaaien.96 

Na een hele reeks debatten, open brieven, parlementaire vragen en een extra studies,97 kon de 

                                                                                                                                                                                                  
plaatrandstortingen van baggerspecie. Bij de beoordeling van de significantie van deze afname heeft de Voorzitter de 
huidige zeer ongunstige staat van instandhouding van het habitattype meegewogen. Om onomkeerbare gevolgen te 
voorkomen, schorst de Voorzitter de door de minister op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleende 
vergunning. 
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 AbRvS(NL) 28 juli 2009, TOO  2009, 674; Jurisprudentie Milieurecht 2009 (met noot ZIJLMANS); M en R 2009, 85 (met 

noot VERSCHUUREN); Zie H. SCHOUKENS en A. CLICQUET, “Scheldeverdragen botsen op Nederlandse Raad van State”, 

Juristenkrant 30 september 2009. 
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 Volgens Marc van Peel: “Toen hebben we alle duivels ontbonden en gezegd nu drijven we geen vriendenrelatie meer 
(...) toen is er afgesproken dat Kris Peeters de Nederlandse ambassadeur op het matje zou roepen. Wat toch tussen 

bevriende naties een zeer ongebruikelijk gedaan is”. A. VAN TILBURG, Verdrinken in (ont)poldering: Identiteitsgevoelige 

strijdpunten als uitdaging voor politieke bestuurders, onuitg. Masterthesis Master Publiek Management Universiteit 
Utrecht, 2010, 84. 
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 Ook Marc van Peel merkte dit op: “Ik denk dat de Nederlandse bewindspersonen geschrokken zijn. Ze hadden wel 
verwacht dat wij beroepshalve boos moesten reageren. Maar dat er bij de publieke opinie zulke anti-gevoelens gingen 
leven, daar is men danig van geschrokken. Dat is als de Vlaams Nederlandse relatie ook voor andere dossiers geldt, en 

men heeft zich gerealiseerd dat het verzuren van deze relatie.” A. VAN TILBURG, Verdrinken in (ont)poldering: 

Identiteitsgevoelige strijdpunten als uitdaging voor politieke bestuurders, onuitg. Masterthesis Master Publiek 
Management Universiteit Utrecht, 2010, 86. 
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 Op 2, 3, 4, 14, 18, 28, 29 en 30 september en 1, 2 en 9 oktober kwam dit dossier ter sprake, vooral in dialoog tussen 
de Tweede Kamer en de Minister van LNV. 
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Nederlandse regering niet anders beslissen dan de oorspronkelijk overeengekomen 

natuurprojecten alsnog goed te keuren.  

Op 13 oktober 2009 meldde de Nederlandse Minister-President Balkenende dat het kabinet 

op zijn beslissing was teruggekomen en tot de conclusie was gekomen dat buitendijkse 

alternatieven onvoldoende waren om het vereiste natuurherstel te realiseren. Daarom was alsnog 

gekozen voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder.98 Daarop trokken de 

natuurorganisaties99 hun beroep bij de Nederlandse Raad van State in. Hierdoor lagen bij de Raad 

nog de drie particuliere bezwaren op tafel. De Raad van State oordeelde echter dat deze drie 

klachten ongegrond waren en veegde alle argumenten van tafel.100 Op 13 januari 2010 verklaarde 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen tegen het Tracébesluit 

“verruiming vaargeul Westerschelde” en de overige besluiten ongegrond.101  Met deze definitieve 

uitspraak was de schorsing opgeheven die de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in juli 

2009 had uitgesproken. Er kon eindelijk worden begonnen met het verruimen van de vaarweg van 

de Westerschelde.  

 

3.2.3.3. Verruimingswerken maar nog geen ontpoldering 

 

Daarop trok de Vlaamse Regering op 29 januari 2010 de geschillenbeslechtingsprocedure in. Zo 

werden op Nederlands grondgebied in de Westerschelde op 12 februari 2010 de 

verdiepingswerken aangevat. In korte tijd werd een totaal van 7,7 miljoen m³ zand op twaalf 

verschillende locaties gebaggerd. De onderhoudsdiepte werd op 14,7 meter gebracht, waardoor 

schepen met een diepgang tot 13,10 meter onafhankelijk van het getij tot aan de haven kunnen 

varen. Deze baggerspecie werd, conform de flexibele stortstrategie, teruggestort op drie 

plaatranden in de Westerschelde, rekening houdend met de morfologische ontwikkelingen van de 

Schelde.102 De werken werden eind 2010 afgerond. De verdiepingswerken hebben Vlaanderen en 

Nederland samen 100 miljoen euro gekost. De verwachte economische baten worden 10 maal 

hoger ingeschat. Voor Vlaanderen worden de verwachte transportbaten tot en met 2030 ten 
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 AbRvS (NL), 13 januari 2010, OOM 2010, 35 (met noot ZIJLMANS); TBO  2010/44, 247 ( noot WOLDENDORP). 
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 Dit leidde tot nieuwe ecologische waardevolle gebieden aan Hooge Plaaten, Rug van Baarland en de Plaat van 

Walsoorden. M. SCHRIJVER en Y. PLANCKE, Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 – 2018, 44. 
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gevolge van de derde verdieping van de Westerschelde geschat tussen 0,7 en 1,1 miljard euro.103 

Jaarlijks wordt er sinds deze verruiming gemiddeld ongeveer 13.4 miljoen m³ specie opgebaggerd. 

Deze wordt teruggestort op welbepaalde stortplaatsen in de nevengeulen.  

Het debat over de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder was daarmee echter nóg 

niet van de baan.104 De nieuwe Nederlandse regering onder premier Mark Rutte105 (VVD) 

annuleerde de ontpolderingsbeslissing op 17 juni 2011 en nam een aantal alternatieven waarbij 

niet zou moeten worden ontpolderd in overweging.106 Hierbij viel de bijzondere politieke 

gevoeligheid van ontpoldering in Zeeland andermaal op.107 De meerderheid van de Nederlandse 

Tweede Kamer sprak zich (indirect) uit tegen de onderwaterzetting van deze of andere gebieden. 

Daarbij leek de tendens in Nederland dat, gezien de Scheldeverruiming was uitgevoerd, Vlaanderen 

inschikkelijk zou zijn wat betrof de natuurcompensaties. Andermaal werden de verdragsrechtelijke 

afspraken dus met de voeten getreden door een regeringsbesluit. En wederom werd een 

onderzoekscommissie opgezet en dit leidde tot het rapport van Deltares, ‘Natuurherstel in de 

Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend’.  

 

3.2.3.4. Vlaanderen en Europa voeren andermaal de druk op 

 

Vlaanderen hield echter vast aan de integrale uitvoering van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 

en weigerde opnieuw te onderhandelen met Nederland. Daarom oefende Vlaanderen andermaal 
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 DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AFDELING MARITIEME TOEGANG, 
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 In de debatten in de Tweede Kamer komt de aap uit de mouw, bijvoorbeeld in een motie vande heer Van Gerven 
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 Op 9 juni 2010 vonden er verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer in Nederland. Deze verkiezingen zorgden voor 
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druk uit. Ook Vlaams Minister-President Kris Peeters en premier Elio Di Rupo maanden Nederland 

aan in te grijpen. Alsof dit niet voldoende was, besloot ook de Europese Commissie in te grijpen. 

Eind 2011 - begin 2012 vond op verschillende momenten overleg plaats tussen Europees 

Commissaris voor Milieu Janez Potocnik en de Nederlandse regering. Dit leidde in Nederland 

wederom tot het voorstellen van nieuwe alternatieven, maar geen echte beslissingen. Op 23 april 

2012 viel de regering Rutte door onenigheid over de torenhoge besparingsopdracht. Daarmee 

werden de (dure) alternatieven voor ontpoldering op hun beurt politiek gevoeliger. Vlaanderen zou 

de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder namelijk integraal voor haar rekening nemen. In 

Vlaanderen ontstond er tegelijkertijd groeiende bekommernis over een gekoppeld dossier, 

namelijk de noodzakelijke permanente baggerwerken in de vaargeul. Hiervoor zouden in 2014 

nieuwe vergunningen door Nederland moeten worden verschaft. Als er tegen dan geen duidelijke 

afspraken zouden zijn over het natuurherstel, zou de kans groot zijn dat de natuurbewegingen in 

beroep zouden gaan tegen nieuwe vergunningen. Hierdoor zou de haven van Antwerpen op korte 

termijn opnieuw in de klappen delen en dit scenario wou Vlaanderen absoluut vermijden.108 

Daarom werd op 22 mei 2012 de geschillenprocedure uit het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 

voor de tweede maal door Vlaanderen in werking gesteld. 

Op 24 oktober 2012 verhoogde ook de Europese Commissie de druk en stelde in een “met 

redenen omkleed advies” (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure): “Nederland heeft in 2005 

ermee ingestemd om [de verslechtering van het Schelde-estuarium] te verhelpen en zo'n 600 

hectare polderland onder water te zetten. De discussie die daarop op gang is gekomen, heeft tot 

talrijke vertragingen en onzekerheid over de toekomstige koers geleid. De Commissie is er nog 

steeds niet van overtuigd dat de door de provincie Zeeland gecoördineerde maatregelen die nog 

eens 300 hectare beslaan, passend zijn om de verslechtering van het estuarium een halt toe te 

roepen.”109  Ook vanuit academische hoek – uit zowel Vlaanderen als Nederland – kwam de 

beslissing van de Nederlandse regering onder druk.110 

Beseffende dat de juridische positie van Nederland in dit dossier bijzonder zwak was, haalde 

de nieuwe regering Rutte-II voor een tweede keer bakzeil. Op 21 december 2012 deelde de 

Nederlandse Staatssecretaris van Economische Zaken in een brief aan de Nederlandse Tweede 

Kamer mee dat de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder zal worden gerealiseerd. Hiertoe 

werd een planning opgemaakt met augustus 2019 als streefdoel voor de afronding van de 
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uitvoering.111 In deze brief aan de Nederlandse Tweede Kamer stelde de Staatssecretaris van 

Economische Zaken: “Hiertoe moet een aantal plannen worden geactualiseerd en gereactiveerd. 

Het betreft het rijksinpassingsplan, inclusief de daarbij behorende documenten, zoals een MER, een 

kosteneffectiviteitsanalyse (KEA), een projectplan en een inrichtingsplan. Daarnaast, en zo mogelijk 

parallel, zullen de noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd (uitvoeringsbesluiten). Er zijn 

onder meer vergunningen/ontheffingen nodig op basis van de Natuurbeschermingswet, de 

Waterwet, de Wet Algemene Bepalingen Omgeving (WABO) en de Ontgrondingenwet. Om tot 

uitvoering te kunnen overgaan, zullen de benodigde gronden worden verworven en pachtvrij 

worden gemaakt. Indien minnelijke verwerving van de grond van de Hedwigepolder niet lukt, moet 

de onteigeningsprocedure op grond van de Onteigeningswet worden doorlopen. Een vastgesteld 

rijksinpassingsplan geldt op grond van de Nederlandse Onteigeningswet als titel voor onteigening, 

zodat een begin kan worden gemaakt met het formele deel van de onteigeningsprocedure 

omstreeks januari 2014, wanneer het rijksinpassingsplan is vastgesteld.”  

 

3.2.3. Huidige stand van zaken 

 

Eens de politieke beslissing was genomen, kwamen de natuurprojecten in de voorbereidingsfase, 

waarin ze zich nu nog steeds bevinden. Daarbij zien we dat het rigide (Europese) procedures zijn 

die in grensoverschrijdend verband worden uitgevoerd. Dit zal in de hoofdstukken IV, V, VI en VII 

verder worden besproken.  

  Voor de MER-procedure in Nederland  voor de Hertogin Hedwigepolder en de 

Prosperpolder, dewelke reeds in 2006 werd opgestart, heeft de Commissie voor de 

Milieueffectrapportage in 2013 een definitief advies uitgebracht. Daarbij moet het MER in 

Nederland samen te worden gelezen met het Rijksinpassingsplan. In Nederland is er momenteel 

met betrekking tot de Hedwigepolder en het noordelijk deel van de Prosperpolder het 

Rijksinpassingsplan vastgesteld in het Vaststellingsbesluit Rijksinpassingsplan ‘Hertogin 

Hedwigepolder’, hetgeen tot en met 2 april 2014 openstond voor klachten. Via dit 

vaststellingsbesluit werd de bestemming van deze gebieden gewijzigd en de 

ontgrondingsprocedure geopend. Tegen dit Rijksinpassingsplan werd beroep ingesteld voor de 

Nederlandse Raad van State door negen partijen. Via de Nederlandse Crisis & Herstelwet werd de 

proceduretermijn voor de Raad van State verkort tot zes maanden. Daarom wordt een definitieve 
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uitspraak over deze beroepen tegen dit Rijksinpassingsplan verwacht in het najaar van 2014.112 In 

Vlaanderen werd het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) reeds op 11 april 2008 zonder 

tegenstand vastgelegd. Daarna werd begonnen aan de natuurprojecten in de Prosperpolder. 

Momenteel zijn deze afgewerkt en dient de internationale dijk te worden doorbroken, na de 

inrichting van de Hertogin Hedwigepolder (cf. infra). 

 Met betrekking tot het Zwin was er minder tegenstand. Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 11 

november 2013 lag het ontwerp-Rijksinpassingsplan met bijlagen, een 

Natuurbeschermingswetvergunning 1998, twee Ontgrondingsvergunningen, een Watervergunning 

en een Milieueffectrapport voor het Zwinproject ter inzage in Nederland. Binnenkort, in de loop 

van 2014, zullen de plannen definitief worden vastgesteld.  In Vlaanderen werd het MER reeds 

goedgekeurd op 2 december 2008 en de  Vlaamse Regering gaf op 13 januari 2009 haar 

goedkeuring aan de realisatie van de uitbreiding van het Zwin met 120 hectare netto estuariene 

natuur. Indien er geen verdere bezwaren tegen dit project worden weerhouden, kunnen de werken 

in 2015 van start gaan. Voor een gedetailleerde bespreking van de nationale procedures, wordt 

hierop verder ingegaan in hoofdstuk VI en VII. Ook op de andere natuurprojecten wordt verder 

ingegaan in hoofdstuk VII. 

  

3.2.4. Conclusie bij het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010  

 

Hier worden de voornaamste conclusies bij het verdrag Ontwikkelinggschets besproken. Ten 

eerste, de totstandkoming van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 verliep in twee fases en 

diende op vraag van Nederland een aantal thema’s te integreren. Eerst werd de LTV 2030 

opgesteld als kaderafspraak, doch was niet juridisch afdwingbaar. Vervolgens kwam de ad hoc 

commissie ProSes tot de Ontwikkelingsschets 2010. Daarbij liet men zich slechts in beperkte mate 

leiden door juridische principes of internationale verdragen. Dit was ten gronde een consensueel 

proces met een strak tijdkader en welomlijnde doelstellingen. Een ander voordeel was dat een 

aantal gevoelige thema’s uitdrukkelijk werden aangekaart en knopen werden doorgehakt door alle 

partijen. Daarbij was het vooral voor de Haven van Antwerpen een onaangename verrasing dat er 

heel wat juridische en politieke obstakels dienden te worden overwonnen vooraleer tot verruiming 

van de vaargeul kon worden overgegaan. De daaruit voortkomende Ontwikkelingsschets 2010 

werd echter algemeen onthaald als een positief resultaat en vanaf daar bleek het een kleine stap 

naar de vorming van de verdragen. Onderhandelingen via een gespecialiseerd orgaan lijken dan 

ook in de toekomst aanbevolen om hete hangijzers uit de politieke beslissingssfeer te houden. 

                                                           
112

 M. VANDEN BORRE, Interview met Dhr. Paul Post, VNSC, afgenomen op 24/04/2014. 



45 
 

Daartoe bleken de thema’s toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid een drie-eenheid te 

vormen. In principe zijn ze juridisch gebaseerd op onafhankelijke gronden, doch in de praktijk 

dienen ze (willens nillens) samen te worden aangepakt. De ontkoppeling van de uitvoering van de 

projecten was een andere goede zet. Zo kon de noodzakelijke verruiming van de vaargeul, ondanks 

het feit dat het dossier inzake de ontpoldering in het slop zat, toch met een al bij al beperkte 

vertraging worden uitgevoerd. Kortom, de onderhandelingsprocedure liep, zeker gezien de 

historische context, betrekkelijk vlot en boekte een positief resultaat. 

 Ten tweede kwamen de poppen pas echt aan het dansen bij de uitvoeringsfase van het 

Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. De totstandkoming van de Ontwikkelingsschets 2010 waarin 

verdieping, bescherming tegen overstroming, en verbetering van de natuur met elkaar in 

evenwicht waren gebracht, is een schoolvoorbeeld van wat in de wetenschappelijke literatuur 

“cooperative governance” wordt genoemd.113 Verschillende partijen worden samengebracht en 

komen, doorgaans na een gevoelig onderhandelingsproces met “ups and downs”, tot een 

gezamenlijke oplossing.114 De meeste problemen ontstaan doorgaans na afronding van het 

onderhandelingsproces, namelijk in de fase waarin de gemaakte afspraken moeten worden 

omgezet in juridische besluiten binnen de bestaande wet- en regelgeving. Die wet- en regelgeving 

bestaat in casu op verschillende niveaus: internationale verdragen, Europese milieuwetgeving, 

nationale wetgeving, etc. Het grootste probleem ontstaat doorgaans op het nationale niveau, 

aangezien de afspraken vaak haaks staan op sectoraal georganiseerde wetgeving. Zo moeten 

verschillende bestuursniveaus samenwerken. Daarbij wordt de moeilijkheidsgraad exponentieel 

verhoogd naarmate het aantal actoren stijgt. Nog lastiger wordt het wanneer bepaalde actoren de 

“vertaling” van afspraken in juridische besluiten aangrijpen om af te wijken van hetgeen is 

afgesproken. Dat kan bewust gebeuren, bijvoorbeeld door de milieubewegingen die zich tegen de 

verruimingsbesluiten keerden. Maar dit kan ook onbewust optreden, bijvoorbeeld  door 

ambtenaren of politici die niet betrokken waren bij het onderhandelingsproces en het belang van 

bepaalde onderdelen van de afspraken onvoldoende inzien.115  

Ten derde, Nederland was zich bewust van het belang van de verruiming van de vaargeul 

voor de haven van Antwerpen, doch plaatste dit op dezelfde hoogte als haar eigen belangen inzake 

natuurbehoud, de politiek gevoelige kwestie van ontpoldering en de economische belangen van 
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haar eigen havens. Dit is in feite niet in overeenstemming met het Belgische verdragrechtelijke 

recht op verdieping zoals vastgelegd in het Scheidingsverdrag van 1839. Het internationale 

verdragsrecht heeft namelijk voorrang op nationaal recht. Daarbij werd reeds gesteld dat het 

Belgische recht op verruiming van de vaargeul beschouwd kan worden als een internationale 

erfdienstbaarheid op Nederlands grondgebied. Zowel België (titel 4 van boek II van het Burgerlijk 

Wetboek (artikel 637-710bis)) als Nederland (titel 6 van Boek 5 van het Nederlands Burgerlijk 

Wetboek) kennen in hun nationaal recht het begrip erfdienstbaarheid als een zakelijk recht.116 

Ongeacht de niet algemeen aanvaarde aard van dit begrip, hebben België en Vlaanderen de 

verdragsrechtelijke aanspraken op basis van het Scheidingsverdrag van 1839 als stevige juridische 

argumenten. Daarmee bedoel ik niet dat een harde strategie meer succes zou oogsten, want 

uiteindelijk werd het Vlaamse geduld met een scherp randje toch beloond. Maar Vlaanderen mag 

de juridische basis niet uit het oog verliezen, zelfs wanneer de Scheldeverdragen hier nieuwe 

overeenkomsten en geschillenbeslechtingsprocedures aan toevoegen. Een cruciale succesfactor is 

de duidelijkheid van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. Daarbij zou het aan een internationaal 

arbitragehof zijn om hierover definitief uitspraak te doen, waarbij Nederland weinig kans zou 

maken. Tevens, gezien het geheel van de Scheldeverdragen van 2005 betwist Nederland het 

Belgische recht op onderhoud niet meer ten gronde. Doch moeten de vergunningen voor het 

onderhoud van de vaargeul nog steeds periodiek worden verschaft, waarbij over de financiering 

onenigheid blijft bestaan. Jaarlijkse kostprijs voor dit onderhoud na de derde verruiming bedraagt 

meer als 70 miljoen euro.117 Ook over een eventuele vierde verruiming dient opnieuw tot 

overeenstemming worden gekomen met Nederland. Daarbij bestaat het gevaar dat de 

geschiedenis zich herhaalt. Maar, mijns inziens hebben beide partijen een aantal lessen getrokken 

waarbij samenwerking beter naar waarde wordt geschat. 

Ten vierde, na een periode van tweeënhalf jaar ratificeerde Nederland de Scheldeverdragen 

definitief. Doch de uitvoering botste meteen op administratieve procedures en politieke onwil. 

Daarbij was er grote tegenstand vanuit Zeeland en kan de vraag worden gesteld of het wijs was om 

dit bestuursniveau, dat zeer nauw emotioneel betrokken was, de kans te geven om zo’n grote rol 

te spelen. Daarbij was er kort na de goedkeuring van de Scheldeverdragen slechts lokale 

bekommernis om de ontpoldering. Doch door uitstelgedrag, oneigenlijke beloftes en politiek 

geharrewar groeide de tegenstand en kwam het thema op de nationale agenda. In grote mate 

werd deze tegenstand aangewakkerd door enkele voortrekkers met particuliere belangen. Deze 
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oefenden druk uit op lokale politici en parlementsleden om het thema aan te kaarten. Deze 

protesten culmineerden zich in twee lokale verenigingen (het Actiecomité “Red onze polders”, een 

verenging die regelmatig publieke acties opzet118; en de stichting “De Levende Delta”, een 

vereniging met meer politieke rijkwijdte119). Ook het protest van de heer Gery De Cloedt, eigenaar 

van de Hertogin Hedwigepolder, speelt een aanzienlijke rol. Het NIMBY-fenomeen (Not In My Back 

Yard) is hier mijns inziens de hoofdverklaring tot de hevige tegenstand. Deze protesten en 

verenigingen wonnen zeer veel momentum door het politieke uitstelgedrag. Indien men in het 

Hedwigedossier meer voortvarend was geweest in Nederland, was de politieke kost niet zo groot 

geweest. Het is duidelijk dat de late uitvoering te danken is aan een gebrek aan politieke moed op 

het hoogste niveau. Zo keerde de Kabinetten Balkenende en Rutte tot tweemaal toe terug op hun 

beslissing wegens partijpolitieke en electorale redenen om de Hedwigepolder niet te 

ontpolderen.120 Het ontpolderingsthema kwam zo in het reeds turbulente nationale vaarwater. De 

Nederlandse nationale politiek werd een onberekenbare factor. De aloude Vlaamse bekommernis 

over de moedwillige blokkering van de Schelde door Nederland werd daarbij danig geprikkeld. Een 

nauwgezette analyse toont echter dat een moedwillige blokkering van het dossier door Nederland 

een gekleurde en historische bril vereist, doch ook niet volledig van lucht is. Het was mijns inziens 

geen alomtegenwoordige Nederlandse bekommernis om het economisch succes van de haven van 

Antwerpen, dat de slechte uitvoering van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 bepaalde. 

Daarvoor waren er te veel verschillende agenda’s betrokken bij het dossier. Maar het valt zeker 

niet uit te sluiten dat er in Nederland op sommige momenten het klimaat heerste: “wat zijn wij 

daar mee?” Het valt daarom ook op dat de uitvoering van het Verdrag Ontwikkelinggschets 2010, 

naast verschillende politieke en economische agenda’s, ook te maken had met een sterke 

emotionele factor.  

 Ten vierde, werd het doorheen het proces duidelijk dat Nederland inzake de 

milieuargumenten geen eenduidige stelling innam. Nederland hamerde sinds het 

Scheldeverruimingsverdrag van 1995 – wat het nota bene slechts gebrekkig uitvoerde – op de 

verbetering van de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium als voorwaarde voor een nieuwe 

verruiming van de vaargeul. Doch wanneer er afspraken werden gemaakt over concrete en gratis 

natuurcompensaties, bleek het plan onuitvoerbaar en werd tot droevens toe gezocht naar 

alternatieven. Daarbij werd er gediscussieerd over wat de “natuurlijke toestand” van het estuarium 

is. De anti-ontpolderaars stellen dat de huidige situatie een toonbeeld van goed natuurbeheer is, 
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met een diversiteit aan landbouwgrond en natuur. De verruiming van de vaargeul is voor hen een 

ongewenste ingreep waar zij geen enkel voordeel van ondervinden. Indien er dan toch nieuwe 

natuur dient te worden gecreëerd, dient dit elders te gebeuren. Hun “veiligheidsargument”, zijnde 

dat het doorsteken van enkele dijken een verhoogd risico op overstroming zou inhouden, houdt 

geen steek. Integendeel. De natuur-en vogelorganisaties en de Europese Commissie op hun beurt 

stellen dat er in het estuarium in de laatste eeuw tienduizenden hectaren aan slikken en schorren 

zijn verdwenen. Daardoor is het natuurlijke evenwicht in het estuarium danig verstoord en de 

Schelde onleefbaar geworden. De enige oplossing hier is meer ruimte geven aan een natuurlijke 

Schelde door het creëeren van nieuwe slikken en schorren. Voor Vlaanderen is het ook van belang 

om de natuurlijkheid van het estuarium te verbeteren. Dit is in feite geen intrensiek doel, maar een 

voorwaarde om in overeenstemming te zijn met de Europese natuurwetgeving en bijgevolg om een 

toekomstige verruiming van de vaargeul en uitbreiding van de haven van Antwerpen niet te 

hypothekeren. Bijgevolg is het natuurargument een tweesnijdend zwaard, waarbij alle partijen die 

“in naam van de natuur” handelen in feite de uitvoering van de Scheldeverdragen hebben 

vertraagd. Vlaanderen stelde zich pragmatisch op. In de eerste plaats wilde het de integrale 

uitvoering van het Verdrag bekomen, doch wanneer de Europese Commissie een alternatief zou 

goedkeuren, was het eventueel bereid deze mening te herzien. Maar uiteindelijk bleek de initieel 

gemaakte afspraak, na een dozijn nieuwe analyses, toch het beste alternatief. Conclusie is dat 

Nederland bij de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 de gemaakte afspraken diende te 

respecteren conform het Europees recht inzake natuurbescherming. Want in feite legt de Europese 

Unie gewoon bijkomende verplichtingen op aan Nederland en miskent nergens het 

Belgische/Vlaamse recht op verruiming. Meevaller voor Nederland is dat dit bijna integraal voor 

Vlaamse rekening zal gebeuren. De Hedwigepolder, de Prosperpolder en het Zwin zullen daarom 

onder water worden gezet. Maar gezien de procedure voor de Raad van State met betrekking tot 

de Hertogin Hedwigepolder en de Prosperpolder in Nederland, kan dit nog even duren. Tevens 

dient te worden opgemerkt dat het stil blijft met betrekking tot de overige beloofde 

natuurmaatregelen om tot aan een minimum van 600 ha te komen (cf. infra). Hiervoor is de 

provincie Zeeland bevoegd, doch het ziet er niet naar uit dat deze zonder aanmaning zal overgaan 

tot ontpolderingsbesluiten. 

 Ten vijfde is het duidelijk dat alle bestuursniveaus en de drie machten betrokken zijn bij dit 

dossier. Daarnaast zijn er legio particuliere belangen. Dit maakt het Scheldeverdrag een uitermate 

complex dossier. Zoals gesteld, is het in grote mate de Nederlandse uitvoerende macht die boter 

op het hoofd heeft bij de vertraging. Doch ook de rechterlijke macht mengde zich in de discussie en 

schorste - om 0,7% potentiële impact - het Scheldetracé. Uiteindelijk trokken de natuurorganisaties 
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hun beroep in en werden de particuliere bezwaren van de hand gewezen. Maar momenteel zijn 

nieuwe beroepen ingesteld bij de Raad van State en is er wederom een (kleine) ruimte voor 

onzekerheid welke impact deze uitspraak zal hebben. Daarenboven noopte het voortdurende 

uitstelgedrag van de Nederlandse regering Vlaanderen er tot tweemaal toe de geschillenprocedure 

in werking te stellen. Wanneer ook de Europese Commissie de druk opvoerde, koos Nederland 

eieren voor haar geld en besloot alsnog tot de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. De 

combinatie van de verdragsrechtelijke geschillenprocedure en een mogenlijke procedure voor het 

Europees Hof van Justitie misten bijgevolg hun doel niet. Hierbij speelde de duidelijkheid van het 

Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 in het voordeel van Vlaanderen. Doordat de gemaakte bilaterale 

afspraken niet voor interpretatie vatbaar zijn, heeft Nederland geen been om op te staan wanneer 

de zaak voor een rechter zou komen. Succesfactoren in Vlaanderen voor dit dossier waren de 

duidelijk onderhandelde afspraken, de ontkoppeling van de uitvoering van de verschillende 

projecten en de geschillenprocedure uit het Verdrag (artikel 10). Belangrijk hierbij is dat 

beslissingen door dit scheidsgerecht definitief en niet voor beroep vatbaar zijn. Daarom is het voor 

de toekomst aangeraden om afspraken even afgelijnd te formuleren en een geschillenprocedure 

op te nemen.  

Ten zesde kan men vragen stellen bij de evenwichtigheid van dit verdrag. De objectieve 

reden waarom Vlaanderen moet opdraaien voor de kosten van het creëeren van natuurgebied op 

Nederlands grondgebied kan moeilijk anders gezien worden dan het afkopen van Nederlandse 

“goodwill”. Ook de verdeling van het creëeren van estuariene milieu is onevenwichtig. Vlaanderen 

neemt 1100 ha voor zijn rekening en Nederland zet hier (slechts) 600 ha tegenover. Dit terwijl in de 

LTV 2030 werd overeengekomen dat tegen 2030 zo’n 3000 ha natuur dient te worden gecreëerd en 

het feit dat het overgrote deel van het estuarium zich op Nederlands grondgebied bevindt. 

Daarenboven moest ook de koppeling van de loodsgeldtarieven tussen Antwerpen en Rotterdam 

en een extra compensatie van één miljoen euro worden betaald (zie verder). Op zich is het niet 

onlogisch dat het “voor wat, hoort wat”-principe werd gehanteerd. Doch is het onjuist te stellen 

dat Vlaanderen de enige “winnaar” is in dit dossier. Daarbij is het mijn persoonlijke mening dat, 

indien de situatie beter en directer werd gecommuniceerd, de uitvoering van dit Verdrag ook als 

een overwinning kon worden onthaald voor Nederlandse belangen.  
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3.3. Het Verdrag gemeenschappelijk Beleid en Beheer 

 

3.3.1. De verplichtingen van de verdragspartijen 

 

Het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, enerzijds en het Koninkrijk 

der Nederlanden, anderzijds inzake de samenwerking op het gebied van beleid en beheer in het 

Schelde-estuarium (Verdrag GBB) regelt de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen met als 

doel het ontwikkelen van het Schelde-estuarium als een multifuntioneel estuarien watersysteem 

dat op duurzame wijze wordt gebruikt voor menselijke behoeften (artikel 1.1.). Deze samenwerking 

is hoofdzakelijk gericht op: een maximale beveiliging tegen overstromingen, een optimale 

toegankelijkheid van de Scheldehavens en een gezond en dynamisch estuarien ecosysteem (artikel 

1.2.). Hierbij moet de natuurlijke dynamiek van de Schelde behouden blijven. Verder worden in het 

eerste en tweede artikel een aantal definities en het geografische gebied vastgelegd. “De 

samenwerking is hoofdzakelijk gericht op: (a) een maximale beveiliging tegen overstromingen; (b) 

een optimale toegankelijkheid van de Scheldehavens; (c) een gezond en dynamisch estuarien 

ecosysteem” (Artikel 3.2), hetgeen moet worden bereikt via onderzoek en fysieke monitoring. In 

Artikel 6 wordt onderzoek en fysieke monitoring gedefinieerd met als doel: het opvolgen en 

bewaken van de morfologische evolutie van het Schelde-estuarium, waarbij een wetenschappelijk 

kader wordt geschept en rekening wordt gehouden met nieuwe projecten.  

Artikel 4 is de centrale bepaling van het Verdrag GBB, waarmee de Vlaams-Nederlandse 

Scheldecommissie (VNSC) in het leven wordt geroepen. De VNSC neemt de taken en bevoegdheden 

van de vroegere Technische Scheldecommissie (TSC) over (artikel 7.3.).  De VNSC omvat enerzijds 

een Politiek College dat het gemeenschappelijk beleid bepaalt, besluiten neemt en elke vijf jaar een 

evaluatie en een verslag opstelt. Anderzijds is er een Ambtelijk College dat het gemeenschappelijk 

beleid invult en coördineert en de besluiten van het Politiek College uitvoert. Er is ook een 

Uitvoerend Secretariaat. De taken van de de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie zijn: plannen, 

programma’s en projecten voorbereiden, vaststellen en uitvoeren; gemeenschappelijke fysieke 

monitoring en gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek opzetten en begeleiden; het 

ontwikkelen van initiatieven op andere terreinen (vb. landbouw, recreatie,...); en, het bevorderen 

van samenwerking met betrekking tot specifieke terreinen van beheer (artikel 4.2.). Daarbij moet 

de VNSC onderhandelen met bevoegde overheden, betrokken maatschappelijke organisaties en de 

Internationale Scheldecommissie121 (artikel 8.). Artikelen 12 tot en met 14 regelen de samenstelling 
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 De Internationale Scheldecommissie werd oorspronkelijk opgericht via het Verdrag van Charleville-Mézières (zie 
verder). 



51 
 

van het Politiek College, het Ambtelijk College en respectievelijk het Uitvoerend Secretariaat (zie 

Bijlage 7: Organogram van de VNSC). Dit zijn in de eerste plaats politiek benoemde organen. Het 

zwaartepunt ligt bij het Politiek College dat minstens een maal per jaar bijeenkomt. Het Politiek 

College stelt het Ambtelijk College samen uit Vlaamse en Nederlandse hoge ambtenaren en 

bepaalt zijn bevoegdeheden. Het Ambtelijk College stelt op zijn beurt het Uitvoerend Secretariaat 

samen. Artikel 15 heeft betrekking op de financiering, waarbij elke partij in de eerste plaats voor 

zijn eigen kosten instaat. Het Politiek College bepaalt verder de kostenverdeling van projecten. Dit 

verdrag is op 1 oktober 2008 in werking getreden. 

 

3.3.2. Conclusie bij het Verdrag Gemeenschappelijk Beleid en Beheer  

 

In de preambule van dit Verdrag wordt uitdrukkelijk verwezen naar “de lange en hechte 

samenwerking tussen enerzijds Nederland en anderzijds België en Vlaanderen die haar aanvang 

heeft genomen bij de totstandkoming van [het Scheidingsverdag van 1839].” Toen werd met 

behulp van commissarissen gestreefd naar een beperkte samenwerking. Doch zoals reeds werd 

beargumenteerd, was dit tot aan de oprichting van de TSC in 1948 uiterst beperkt. Indirect kan 

deze bepaling worden gezien als een erkenning van de Belgische rechten betreffende de Schelde. 

Artikel 7.2 van het Verdrag GBB stelt aangaande relaties met andere verdragen “de bepalingen van 

dit verdrag doen geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen van de Verdragsluitende Partijen 

die voortvloeien uit eerder met betrekking tot het Schelde-estuarium of onderdelen daarvan 

gesloten verdragen.” Ook in het Verdrag Gemeenschappelijk Nautisch Beleid en het 

Loodsgeldtariefverdrag wordt naar het Scheidingsverdrag van 1839 verwezen. In het Verdrag 

Ontwikkelingsschets 2010 wordt hier niet naar verwezen. Maar gezien de Scheldeverdragen nauw 

verbonden zijn is mijns inziens de jurdische geldigheid van het Scheidingsverdrag van 1839 als basis 

van de Belgische/Vlaamse aanspraken voldoende benadrukt.  

De Scheldeverdragen van 2005 deden een nieuwe dynamiek ontstaan met betrekking tot de 

bilaterale samenwerking inzake de Schelde. Dit is vooral merkbaar op ambtelijk niveau, waarbij de 

VNSC een centrale rol speelt. De VNSC is in de praktijk uitgegroeid, naast een technisch en 

adviserend orgaan, tot een ontmoetings- en onderhandelingsplaats voor Vlaamse en Nederlandse 

ambtenaren. Zo wordt er momenteel in het kader van de VNSC onderhandeld over de nieuwe sluis 

voor het kanaal Gent - terneuzen. Het feit dat de VNSC de rol van de TSC zonder onderbreking 

overnam en ook permanent blijft bestaan, is een voordeel voor de Vlaams-Nederlandse relaties. De 

VNSC zorgde en zorgt er namelijk voor dat Vlaanderen en Nederland steeds on speaking terms 

staan met elkaar met betrekking tot de Schelde. Zo bleven er, ondanks de tegenstrijdige belangen 
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in dit dossier, steeds contacten bestaan tussen beide landen. Er is wel de beperking dat deze 

contacten vooral plaatsvinden tussen ambtenaren. In de praktijk komt het Politiek College enkel 

samen wanneer er akkoorden worden gesloten. Zo waren de Nederlandse ambtenaren in de VNSC 

het eens met hun Vlaamse collega’s over de noodzaak om de Hedwigepolder te ontpolderen.122 

Maar de Nederlandse politiek volgde niet. Maar, “door doorzettingsvermogen, nietwaar Rita, 

bereikt ook de slak de ark.”123 

 

3.4. Het Verdrag Gemeenschappelijk Nautisch Beheer 

 

3.4.1. De verplichtingen van de verdragspartijen 

 

In het Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het 

gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Verdrag Gemeenschappelijk Nautisch 

Beheer, Verdrag GNB) beogen Vlaanderen en Nederland een gezamelijke en evenwaardige Vlaams-

Nederlandse bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van een veilig en vlot 

scheepvaartverkeer in het Scheldegebied tot stand te brengen (artikel 2(1)).  Het verdrag stelt 

daarbij een uniform nautisch regime in met een havenneutrale benadering en met inbegrip van 

een ketenbenadering124 (artikel 2(4)). In de preambule wordt verwezen naar de historische context, 

met name naar de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PCTS), die reeds in het 

Scheidingsverdrag van 1839 werd opgericht. De samenwerking intensifieerde vooral doorheen de 

20e eeuw gezien de groei van de verschillende Scheldehavens. In 2003 nam Vlaanderen de rol over 

van België en de naam van de PCTS werd gewijzigd naar de Vlaams-Nederlandse Permanente 

Commissie voor Toezicht op de Scheldevaart (VNPCTS of Permanente Commisse). Dit verdrag is 

daarom in feite een formalisering van de bestaande situatie. Nieuw is wel dat er een 

Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) wordt opgericht binnen het kader van de 

Permanente Commissie. 

 Via het Verdrag GNB wordt de samenwerking betreffende de Scheldevaart hernieuwd, 

verstevigd en juridisch verankerd. De Permanente Commissie krijgt daarbij de quasi-exclusieve 

bevoegdheid om het optimaal en veilig gebruik van de vaarwegcapaciteit te bevorderen. Zo wordt 
                                                           
122

 M. SMEKENS, De Scheldeverdragen van 2005: De Gordiaanse knoop ontward, onuitg. Masterthesis Master in de 

Bestuurskunde en het Publiek Management, 2012, 54. 
123

 In De Gloria - "Het juiste tempo", http://www.youtube.com/watch?v=riyo2_AdNq0  
124

 Artikel 1 (m): “ketenbenadering: Een optimale samenwerking tussen de Permanente Comissie, de 
Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, de verkeersbegeleidingsdiensten, de havenautoriteiten van Antwerpen, Gent, 
Terneuzen en Vlissingen, de loodsdiensten en de overige nautische dienstverleners waardoor het nautisch beheer in de 
onderscheiden beheersgebieden onderling wordt afgestemd en een geïntegreerde verkeersbegeleiding voor het gehele 
traject tussen zee en ligplaats wordt verzekerd, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse betrokken belangen.” 

http://www.youtube.com/watch?v=riyo2_AdNq0
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de Permanente Commissie onder meer belast met het opstellen van een veiligheidsplan (artikel 

2(3)) en kan het regels uitvaardigen om het gemeenschappelijk nautisch beheer te verbeteren. 

Deze bevoegdheid heeft onder andere betrekking op: het verzekeren van de veiligheid en het 

vlotte verloop van het scheepvaartverkeer; doelmatige verkeersbegeleiding; optimaal gebruik van 

de vaarwegcapaciteit; het voorkomen van schade veroorzaakt door scheepvaartverkeer; 

vaarwegmarkering; etc. (artikel 4(3) jo. Artikel 5). Dit gemeenschappelijk nautisch beheer wordt 

aangepast aan internationale en Europeesrechtelijke normen, alsmede de ontwikkelingen op 

technologisch, nautisch en transporteconomisch gebied (artikel 2(2)2°). Daarbij wordt rekening 

gehouden met de vrijheid van scheepvaart, het recht van onschuldige doorvaart en het recht van 

vrije scheepvaart zoals vastgelegd gemaakte afspraken tussen België, Vlaanderen en Nederland.125 

Het gemeenschappelijk nautisch beheer is territoriaal van toepassing op een gebied dat kan 

worden omschreven als “de haven van Antwerpen tot aan de aanlooproutes in de territoriale 

zeeën, met inbegrip van de havens van Vlissingen, Terneuzen en het kanaal Gent-Terneuzen” 

(artikel 3). Alle schepen in het geografische werkingsgebied vallen onder het gemeenschappelijk 

nautisch beheer, ongeacht hun bestemming en zowel beroeps- als recreatievaart. Voor 

oorlogsschepen kunnen bijzondere regels worden aangenomen (artikel 5(4). De Permanente 

Commissie moet vooraf informatie inwinnen bij de bevoegde instanties, waarna de regels 

uitgevaardigd worden in het Belgisch Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant. De Permanente 

Commissie bestaat uit vier commissarissen, waarbij Nederland en Vlaanderen twee commissarissen 

kunnen benoemen (artikel 4(1). De commissarissen nemen beslissingen per consensus (artikel 

4(7)).  

In het licht van het gemeenschappelijk nautisch beheer wordt de Gemeenschappelijk 

Nautische Autoriteit (GNA) opgericht als uitvoerend orgaan van het gemeenschappelijk nautisch 

beheer. Deze dienst bestaat uit één ambtenaar van Vlaanderen en Nederland en neemt 

beslissingen per consensus (artikel 6(1)).  De GNA voert de door de Permanente Commissie 

gestelde regels uit in het dagelijks beheer (artikel 6(3)).126 De GNA is ook bevoegd voor 

rampenbestrijding en scheepvaartincidenten (artikel 6(5)). De Permanente Commissie stelt ook een 

                                                           
125

 “(a) het Tractaat tussen Nederland en België van Londen van 19 april 1839; (b) het Verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en het Koninkrijk België, regelende de verlichting en de bebakening van de Westerschelde en haar 
mondingen van ’s-Gravenhage van 23 oktober 1957; (d) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het 
Koninkrijk België inzake het aanleggen van een walradarketen langs de Westerschelde en haar mondingen van Brussel 
van 29 november 1978, zoals gewijzigd; het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest van 
Middelburg van 11 januari 1995 tot herziening van het Reglement ter uitvoering van Artikel XI van het Tractaat van 19 
april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk 88, afdelingen 1 
en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het 
gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement).” (artikel 4.2) 
126

 Ten eerste is dit de Rijkshavenmeester Westerschelde of de gemandateerde medewerkers (hoofdverkeersleiders) 
van het Waterdistrict Westerschelde en ten tweede de administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme 
Dienstverlening en Kust of de daartoe aangestelde nautische dienstchefs van de afdeling Scheepvaartbegeleiding. 
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Secretariaat in dat evenwichtig is samengesteld uit Vlaamse en Nederlandse ambtenaren. Dit 

Secretariaat dient de Permanente Commissie en de de GNA te ondersteunen (artikel 7).  

De Permanente Commissie en de GNA moeten, op basis van hun respectievelijke 

bevoegdheden, samen tot de uitvoering van de ketenbenadering komen. Daarvoor dienen zij in 

overleg te treden met de havenautoriteiten (artikel 8). De verkeersplanning van de verschillende 

havenauthoriteiten vormen hier het uitgangspunt. Bij conflicten hierover beslecht de GNA op basis 

van een havenneutrale benadering. De openbaarmaking van documenten door de Permanente 

Commissie wordt gedaan in overeenstemming met de toepasselijke internationaal- en 

Europeesrechtelijke regels (artikel 9).127 Vorderingen inzake rechtsbescherming of 

aansprakelijkheid met betrekking tot de Permanente Commissie of de GNA moeten worden 

ingesteld tegen de Permanente Commissie. Deze moeten voor de Belgische rechtbank van eerste 

aanleg of de burgerlijke rechter in Nederland worden gebracht naar keuze van de eiser. Er kan geen 

keuze worden gemaakt dan voor het land van bestemming of herkomst van het schip.  Wanneer 

het schip beide landen aandoet, voor de rechtbank van het land van de eerste haven waarheen of 

waaruit het schip met de grootste bruto-tonnenmaat voer (artikel 10(1)1°,2°,3°). De bevoegde 

rechtbank past het interne aansprakelijkheidsrecht toe. De Permanente Commissie kan de 

rechterlijke uitspraken uitvoeren en beide partijen opdragen, ongeacht de oorzaak of 

omstandigheden van het geval, tot ieder de helft van de daaraan verbonden lasten (artikel 10(4)). 

 Artikel 11 gaat dieper in op de strafrechtelijke sancties, waarbij gestreefd wordt naar de 

harmonisatie van strafsancties. Het territorialiteitsbeginsel (en het recht van de vlaggestaat indien 

dit België of Nederland is) geldt om de bevoegdheid tussen beide landen te verdelen. Wanneer een 

feit op beide grondgebieden plaatsvindt en het schip niet onder de vlag van één van beide landen 

vaart, is de Belgische overheid bij voorrang bevoegd. In Artikel 12 leggen Vlaanderen en nederland 

elkaar een wederzijdse informatieverplichting op. Hierdoor moeten alle wijzigingen in gerelateerde 

beleidsdomeinen die relevant zijn voor het nautisch beheer (vb. Ruimtelijke ordening, milieu, 

infrastructuur,...) worden doorgegeven. Indien er geschillen zouden ontstaan bij de uitvoering, 

toepassing of tenuitvoerlegging van dit Verdrag GNB dienen deze aande Permanente Commissie te 

worden voorgelegd. Bij bezwaren zal de Permanente Commissie een bemiddelingsfunctie op zich 

nemen tussen de partijen. Zo nodig wordt de zaak voor een ad hoc arbitragegerecht gebracht van 

drie arbiters die worden aangesteld volgens de voorwaarde zoals bepaald in de bijlage van het 

verdrag (artikel 13). Artikels 14 en 15 voorzien enkele wijzigingen van artikels uit voorgaande 
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 Zie infra: de Conventie van Aarhus  
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verdragen128 en een overgangsbepaling. Dit verdrag is op 1 oktober 2008 in werking getreden 

conform artikel 16. 

 

3.4.2. Conclusie bij het Verdrag Gemeenschappelijk Nautisch Beheer  

 

De verbeterde samenwerking  inzake scheepvaartverkeer is een zeer positieve evolutie en komt via 

het Verdrag GNB in een nieuwe fase terecht. De Permanente Commissie bestaat reeds sinds 

Scheidingsverdrag van 1839, doch had voordien vooral een bemiddelende en adviserende functie 

om Nederlands en Belgisch nautisch beheer op mekaar af te stemmen. Sinds 2003 werd deze 

samenwerking gevoelig uitgebreid. De monitoring van de scheepvaart op de Schelde wordt 

sindsdien voornamelijk waargenomen door de Schelde-radarketen, een 

scheepvaartbegeleidingssysteem dat gezamenlijk wordt gedragen door de Vlaamse en de 

Nederlandse overheid. Via dit Verdrag GNB krijgen de Permanente Commissie en de GNA een zeer 

ruime taakbedeling en de bevoegdheid om zelf regels vast te stellen. De belangrijkste 

vernieuwingen zijn: de ketenbenadering, de bevoegdheid inzake veiligheid voor het Scheldegebied, 

een burgerrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheidsverdeling en het instellen van een 

geschillenprocedure. De GNA verschaft informatie over radarsystemen en scheepvaartbegeleiding 

via de Vessel Traffic Services, wet- en regelgeving en procedures.129 Daarbij moet worden 

opgemerkt dat het Verdrag GNB ook afdoende rekening houdt met de internationaal- en 

Europeesrechtelijk context. Zo dienen de regels te worden aangepast in het kader hiervan en dient 

het beleid te worden afgestemd of dat van het Le Havre-Hamburg range, met name dus ook met 

dat van de haven van Rotterdam.  

Het verdrag stelt uitdrukkelijk dat het gemeenschappelijk nautisch beheer geen afbreuk kan 

doen aan de vrijheid van scheepvaart zoals die krachtens het internationaal recht geldt. “In het 

bijzonder kan het geen afbreuk doen aan het recht van vrije scheepvaart zoals onder meer 

vastgelegd in Artikel IX en X van het Tractaat tusschen Nederland en België van 19 april 1839 en in 

Artikel 109 van de Slotakte van het Congres van Wenen van 9 juni 1815” (artikel 2(7)). Daarmee lijkt 

de juridische betwisting over de grondslag van de vrije doorvaart op de Schelde definitief van de 
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 De bijlage bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest van 
Middelburg van 11 januari 1995 tot herziening van het Reglement ter uitvoering van Artikel IX van het Tractaat van 19 
april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat 
betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement). 
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 E. VAN DEN BERGH, P. MEIRE, F. MOSTAERT, H.  PIRLET, "2013. Schelde-estuarium" in A.K. LESCRAUWAET, H. 

PIRLET, T. VERLEYE, J. MEES, R. HERMAN (Eds.), Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument 
over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België, 
Oostende, 253-260 



56 
 

baan. De discussie omtrent de verdragsverplichtingen betreffende de verruiming van de vaargeul is 

daarmee echter nog niet definitief beslecht (cf. supra). 

 

3.5. Het Verdrag Loodsgeldtarieven 

 

Met het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de 

beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven komt na meer dan 160 jaar een 

einde aan de verdragsrechtelijke koppeling van de loodsgeldtarieven tussen de havens van 

Antwerpen en Rotterdam. In het Scheidingsverdrag van 1839 was namelijk vastgesteld dat de 

loodsgeldtarieven voor vaart op de Belgische Scheldehavens gemeenschappelijk zouden worden 

vastgesteld. Deze tarieven moesten gematigd zijn en zonder onderscheid naar vlaggestaat. In 1843 

werd in het Scheldereglement een gedifferentieerd tarief per traject vastgelegd. Zoals gesteld werd 

de Scheldetol reeds in 1863 afgekocht van Nederland. In dit verdrag werd in artikel 5 opgenomen 

dat de loodsgeldtarieven van de Schelde nooit hoger mochten zijn dan deze op de Maas. Sindsdien 

werd in een jaarlijkse notawissel tussen België en Nederland de tarieven vastgelegd. In 1995 kwam 

een nieuw Scheldereglement tot stand en hierin werd deze bevoegdheid gelegd bij de Vlaamse en 

Nederlandse bevoegde ministers, zodat niet jaarlijks een nieuw verdrag moest worden gesloten.130 

  Nu wordt Vlaanderen verdragsrechtelijk exclusief bevoegd om de loodsgeldtarieven voor de 

Vlaamse Scheldehavens vast te stellen. Dit is bijzonder, want België is geen medeondertekenaar 

van dit verdrag, terwijl aan haar bevoegdheid uit het Scheidingsverdrag van 1839 wordt geraakt.131 

Gezien de interne federale bevoegdheidsverdeling in België was dit echter noodzakelijk omdat 

Vlaanderen bevoegd was in deze materie. Tevens hebben Nederland en Vlaanderen dankzij dit 

Verdrag de bevoegdheid om vrij en onafhankelijk van elkaar de hoogte van de loodsgelden te 

bepalen op de Schelde en de Maas. Het verdrag wijzigt in hoodzaak eerder gesloten verdragen.132 

Dit Verdrag kan gezien worden als een tegenprestatie verleend door Vlaanderen aan Nederland. 
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 E. SOMERS, “Juridische context van scheepvaartverkeer op de Westerschelde: oude wijn in nieuwe vaten?”, in G. 
GONSAELES et al., Met have, goed & schip over de Schelde, Antwerpen, Maklu, 2012, 45-46 
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 E. SOMERS, “Juridische context van scheepvaartverkeer op de Westerschelde: oude wijn in nieuwe vaten?”, in G. 
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132

 Artikel 1 van het verdrag stelt dat artikel IX, §2, van het op 19 april 1839 te Londen totstandgekomen Tractaat 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België gewijzigd wordt, waarbij “d’un commun accord” 
geschrapt wordt en de volzin “De bevoegdheid tot het vaststellen van deze loodsgelden komt uitsluitend toe aan het 
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het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals 
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Nederland was namelijk reeds ruime tijd vragende partij voor de ontkoppeling van de 

loodsgeldtarieven.133 Doch heeft dit verdrag ook voor Vlaanderen het positieve gevolg dat 

onafhankelijk de logistieke ontwikkelingen in de haven kunnen worden opgevolgd. Een (kleine) 

bron van onenigheid werd zodus gedempt.  

 

3.6. Algemene Conclusie betreffende de Scheldeverdragen van 2005 

 

Het is duidelijk dat er slechts moeilijkheden waren bij de realisatie van één van de vier verdragen: 

het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. De aanloop, evolutie en actuele stand werden hierboven 

besproken en op het juridisch kader zal verder worden ingegaan. Tevens dienen, ondanks de 

juridische en politieke struikelblokken, nogmaals de positieve gevolgen van alle verdragen te 

worden benadrukt. Deze zijn in feite namelijk veelvoudig en zeer omvattend: economische 

vooruitgang voor de havens van Antwerpen, Gent, Terneuzen én Vlissingen, een verhoogde 

veiligheid tegen overstromingen met het verbeteren van de overstromingsgebieden, een 

vernauwde bestuurlijke samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, de realisatie van een 

aantal natuurprojecten met de verbetering van de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium tot 

doel, nieuwe initiatieven tot onderzoek en monitoring, etc. Daarbij worden al deze voordelen in 

feite te weinig benadrukt door zowel Vlaanderen als Nederland. Ondanks alle moeilijkheden, kan 

het doorlopen traject namelijk worden gezien als een constructieve leerschool voor de betrokken 

partijen. Uiteraard hebben de (particuliere) belangen waarvoor procedures werden ingezet bij de 

Raad van State ook hun rechten. Doch moeten deze worden afgewogen tegen de eerder vermelde 

voordelen.   

 Tot hiertoe werden de Scheldeverdragn vooral in een historisch en politiek kader 

besproken, waarbij een aantal juridische principes, procedures en wetten ter sprake kwamen. In de 

volgende hoofdstukken zal verder worden ingegaan op het juridsiche kader in internationaal, 

Europees en nationaal opzicht. Daar zal worden aangetoond dat een aanzienlijk deel van de 

toepasselijke wetgeving voortspruit uit internationale en Europese verplichtingen. Daarbij kan 

worden gesteld dat, in de huidige context, Europa het spelbord en de spelregels heeft vastgelegd. 

Het is aan de lidstaten om de teerling te werpen. Faites vos jeux. 
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HOOFDSTUK IV: Internationaal recht 

  

4.1. Internationale verdragen moeten worden nagekomen 

 

Pacta sunt servanda. Dit is een fundamenteel beginsel van het internationaal recht. Staten zijn 

namelijk gebonden door een verdrag dat door hen werd afgesloten. Daarenboven dient een 

verdrag ter goeder trouw te worden uitgevoerd. Dit beginsel wordt bevestigd in het Weens 

Verdrag inzake het Verdragenrecht.134 Daarbij mag een staat nationaal recht niet inroepen om aan 

zijn verdragsverplichtingen te ontkomen.135 Dit duidt op de suprematie van internationaal recht 

boven binnenlands recht. Net dit beginsel heeft Nederland bij de uitvoering van het Verdrag 

Ontwikkelingsschets 2010 niet steeds gerespecteerd. De eenzijdige Nederlandse beslissing om de 

uitvoering van de Scheldeverdragen meermaals uit te stellen, te wijzigen en/of te annuleren was 

dus ongegrond. Daarbij was er ook geen sprake van overmacht of van een wezenlijke verandering 

van de omstandigheden (rebus sic stantibus). Daarom had Vlaanderen op basis van dit 

internationaal rechtsbeginsel voldoende rechtsgrond om een procedure te starten voor het 

Internationaal Hof van Justitite of het internationaal Arbitragehof. Vlaanderen koos er echter voor 

om tweemaal de geschillenprocedure uit het Verdrag Ontwikkelingsschets op te starten omdat 

deze veel kortere termijnen heeft (cf. supra). 

Ook het Belgisch recht kent dit rechtsbeginsel. In het Burgerlijk Wetboek is het beginsel 

opgenomen in artikel 1134 BW: "Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen 

die deze hebben aangegaan, tot wet". Het Nederlands recht kent dit rechtsbeginsel ook. In het 

oude Nederlands Burgerlijk Wetboek stond: "Alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken 

dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet" (art. 1374, lid 1 oud BW). Het huidige Nieuw 

Burgerlijk Wetboek geeft een licht afwijkende rechtsgrond aan dit beginsel via artikel 6:248 lid 1 

NBW: "Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar 

ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van 

redelijkheid en billijkheid voortvloeien". Daaruit volgt dat Nederland niet in overeenstemming met 

de beginsels van het internationaal recht handelde, welke ook in het nationaal recht dienen te 

worden nageleefd. Nu beide partijen de beslissing hebben genomen om de Ontwikkelingsschets 

2010 ook uit te voeren met betrekking tot (het grootste deel van) de natuurprojecten, is dit 
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 Art. 26 Verdrag inzake het verdragenrecht, Wenen 23 mei 1969, goedgekeurd in België bij Wet van 10 juni 1992 
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rechtsbeginsel minder acuut. Vlaanderen lijkt minder nauwgezet toe te zien op de realisatie van 

het overige deel van de 600 ha te realiseren natuurgebied. Maar, mijns inziens is het voor 

Vlaanderen aangeraden om de volledige uitvoering van dit verdrag te bekomen. Dit is namelijk 

noodzakelijk voor de natuurlijkheid van de gehele Schelde en bijgevolg de Europese verplichtingen.  

Naast dit algemene rechtsbeginsel, bestaan er nog een aantal andere internationale 

rechtsprincipes en verdragen die toepasselijk zijn op deze casus. Hieronder zal het kader van 

internationale (milieu)wetgeving worden weergegeven, omdat deze een grote impact had op de 

totstandkoming en de uitvoering van de Scheldeverdragen en het beheer van de Schelde in het 

algemeen. De belangrijkste richtvraag hierbij is: “welke internationale verdragen zijn van belang bij 

de totstandkoming en uitvoering van de Scheldeverdragen?” Ten eerste zullen een aantal 

internationale milieuverdragen worden besproken. Hier zal worden stilgestaan bij de Ramsar 

Conventie en verder de Conventies van Bern, Espoo, Rio, Helsinki, New York en Aarhus. Al deze 

internationale verdragen leggen verdragspartijen verplichtingen op, waarbij de rode draad is dat 

het milieu een aantal rechten wordt toegekend. Ten slotte wordt het Verdrag van Charleville-

Mezières besproken, waarbij wordt samengewerkt over de landsgrenzen heen om de Schelde te 

beheren. Ten tweede wordt kort stilgestaan bij het principe van vrijheid van scheepvaart op de 

Schelde.  

  

4.2. Internationale natuurbeschermingsconventies 

 

4.2.1. De Ramsar Conventie 

 

De Ramsar Conventie (“Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het 

bijzonder als verblijfplaats voor watervogels”)136 werd op 2 februari 1971 ondertekend in Ramsar, 

Iran. Het is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieubescherming en is 

gericht op het behoud van watergebieden van internationale betekenis. De partijen die zich bij de 

Conventie aansluiten, dienen watergebieden (“wetlands”) af te bakenen die van internationale 

betekenis zijn op ecologisch, botanisch, zoölogisch, limnologisch of hydrologisch vlak, waarbij het 

belang van de habitat voor watervogels voorop staat. Deze gebieden worden aangeduid als 
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 Internationale Overeenkomst gesloten inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder 
als woongebied voor watervogels, Ramsar, 2 februari 1971, http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-
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"Ramsargebieden".137 Het toepassingsgebied van het Verdrag van Ramsar is het grondgebied van 

de partijen, hetgeen ook de territoriale zee omvat. Wereldwijd zijn er 168 deelnemende landen en 

2.177 Ramsargebieden met een totale oppervlakte van 208.520.119 hectare. Bijna één derde van 

deze gebieden omvatten internationale rivieren.138 Een belangrijke verplichting van de partijen bij 

de Ramsar Conventie is het aanwijzen van Ramsargebieden (artikel 2). Partijen hebben een 

verplichting om voor deze watergebieden hun plannen op zodanige wijze te formuleren dat het 

behoud en verstandig gebruik (“wise use”)139 van dergelijke gebieden worden bevorderd (artikel 3). 

Tevens dient te worden bevorderd dat watergebieden en watervogels worden behouden door het 

stichten van natuurreservaten in gebieden, ongeacht of ze zijn opgenomen in de lijst bij het 

Verdrag (artikel 4). Het verlies van watergebieden moet zo veel mogelijk worden gecompenseerd 

door het creëren van nieuwe natuurgebieden voor watervogels, hetzij in hetzelfde gebied of elders 

(artikel 4(2)). Op internationale watergebieden rust de verplichting tussen de partijen om samen te 

werken (artikel 5).  

De Ramsar Conventie is een formeel wettelijk kader, maar heeft geen repressieve sancties 

voor overtredingen van de verdragsverplichtingen. Niettemin is het een plechtig verdrag en 

bindend internationaal recht in die zin. De werking is gebaseerd op gemeenschappelijke 

transparante verantwoording. Daarom is het eerder een instrument van internationale soft law, 

wat voor een deel ook het succes verklaart. Het niet voldoen aan de verdragsverplichtingen kan 

leiden tot politiek en diplomatiek ongemak in high-profile internationale fora of de media, maar 

geen formele veroordeling. Sommige rechtsstelsels (zoals in de Europese Unie, cf. infra) hebben 

wel Ramsar-verplichtingen overgenomen waardoor deze toch afdwingbaar zijn.  

De Ramsar Conventie trad voor België in werking op 4 juli 1986. België heeft op dit moment 

negen locaties aangewezen als watergebieden van internationale betekenis, met een totale 

oppervlakte van 42.938 hectare.140 Grote delen van het Schelde-estuarium op Vlaams grondgebied 

zijn aangemerkt als Ramsargebied onder de noemer “Schorren van de Beneden Schelde”141, met 
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 J. VERSCHUUREN, “The case of transboundary wetlands under the Ramsar Convention: keep the lawyers out!”, 
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(geraadpleegd op 22.03.2014) 
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 De definitie van “wise use” werd meermaals aangepast. Sinds 2005 luidt deze: “[w]ise use of wetlands is the 
maintenance of their ecological character, achieved through the implementation of ecosystem approaches, within the 
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 X, The Ramsar Convention on Wetlands, The annotated Ramsar List: Belgium, 
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 Dit gebied staat ook op de lijst van Montreux sinds 4 juli 1990.  
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een totale oppervlakte van 420 ha. Dit gebied staat ook op de lijst van Montreux van gebieden die 

speciale aandacht verdienen doordat ze in slechte staat verkeren.142 Ook het Zwin (530 ha) en een 

aantal Vlaamse Banken in de Noordzee (1.900 ha) zijn erkende Ramsargebieden.  

Voor Nederland trad de Ramsar Conventie op 23 september 1980 in werking. Nederland 

heeft 53 beschermde sites met een totale oppervlakte van 823.181 ha.143 Daarbij heeft Nederland 

in 1995 het Verdronken Land van Saeftinghe als Ramsargebied aangeduid. In 2002 volgde de rest 

van de Westerschelde. Hierdoor valt het volledige Nederlandse deel van het Schelde-estuarium 

met  een totale oppervlakte van 19.500 ha (inclusief de diepe wateren zoals de vaargeul) onder de 

Ramsar Conventie.144 Deze gebieden moeten bijgevolg worden beschermd en, indien er gebieden 

verloren gaan, moeten deze worden gecompenseerd. 

 

4.1.2. De Conventie van Bern 

 

De Conventie van Bern van 1979 (“Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun 

natuurlijke leefmilieu in Europa”)145 is een internationaal verdrag inzake het behoud van in het wild 

voorkomende dier- en plantensoorten en de daarbij behorende grensoverschrijdende natuurlijke 

leefmilieus (habitats) in Europa. Deze Conventie werd in in het kader van de Raad van Europa 

gesloten. België en Nederland zijn partij bij het verdrag. Ook de Europese Unie is een 

verdragssluitende partij bij de Conventie van Bern en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (zie 

verder) hebben de verplichtingen van deze Conventie integraal overgenomen en verstrengd. 

Daardoor is de inhoud van het verdrag volledig opgenomen in de Europese en bijgevolg nationale 

wetgeving. In de praktijk wordt niet vaak meer naar het verdrag van Bern verwezen, doch deze 

Conventie is relevant als historische basis voor het milieubeleid in Europa. 
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 X, Schorren van de Beneden Schelde ‘Information sheet’ (3BE002) (4 december 2002), beschikbaar via 
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4.1.3. De Conventie van Espoo 

 

De Conventie van Espoo (“Het verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend 

verband”)146 heeft betrekking op milieueffectenrapportage (MER) in een grensoverschrijdende 

context en werd in Espoo ondertekend in 1991. Het Verdrag van Espoo is tot stand gekomen 

binnen UNECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties) en is in werking 

getreden op 10 september 1997. België en Nederland zijn partij bij het verdrag. Verdragsleden 

dienen voor projecten met een mogelijke milieu-impact met transnationale gevolgen een MER uit 

te voeren (artikel 2(3)). De milieueffectrapportage is een procedure die uitmondt in een 

milieueffectrapport waarin de grensoverschrijdende milieueffecten van de activiteit worden 

beschreven en beoordeeld. Ook verplichten staten zichzelf om notificatie en consultatie met 

buurlanden te respecteren bij dergelijke projecten (artikel 3). De Europese Unie is lid van deze 

Conventie en nam de verplichtingen over in Europese richtlijnen (cf. infra). 

 In mei 2003 werd te Kiev een Protocol bij deze Conventie gevoegd147 met als doel in eerder 

planningsfases reeds een belangrijke rol toe te kennen aan mogelijke schadelijke milieugevolgen 

(strategische milieubeoordeling).  Het Protocol heeft tot doel duidelijke, transparante en effectieve 

procedures voor strategische milieubeoordeling in te stellen. Ook moet het publiek inspraak krijgen 

bij strategische milieubeoordeling. 

 

4.1.4. De Conventie van Rio 

 

De Conventie van Rio (“Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit”)148 is tot stand gekomen in het 

kader van de Verenigde Naties op de top over Milieu en Ontwikkeling (“Earth Summit”), die plaats 

had in Rio de Janeiro van 3 tot 14 juni 1992. De 193 ondertekenende landen, waaronder België en 

Nederland, verplichten zich ertoe de biodiversiteit zowel in hun eigen land als in 

ontwikkelingslanden te beschermen. Belangrijke onderwerpen bij het Biodiversiteitsverdrag zijn: 

bescherming van de biodiversiteit en habitats, technologieoverdracht, wetenschappelijke 

samenwerking, informatie-uitwisseling, etc. Ook de Europese Unie is toegetreden tot dit verdrag. 

De partijen van het Biodiversiteitsverdrag komen om de paar jaar bij elkaar tijdens zogeheten 

Conferenties van Partijen. Hier worden werkprogramma’s en richtlijnen opgesteld, en wordt op 
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 Het verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van 1991, UNECE, 
http://www.unece.org/env/eia/eia.html  
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 Protocol van Kiev inzake strategische milieubeoordeling bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband van 21 mei 2003. 
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 Het Verdrag van Rio inzake Biologische Diversiteit van 5 juni 1992, VN, http://www.biodiv.be/nl-BE/  
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allerlei manieren samengewerkt bij de uitvoering ervan. Partijen leveren ook periodiek rapportages 

aan over hoe het staat met hun uitvoering van het Biodiversiteitsverdrag. Deze Conventie wordt 

gezien als een hoeksteen voor “duurzame ontwikkeling” in de internationale context.  

 

4.1.5. De Conventie van Helsinki 

 

De Conventie van Helsinki van 1992 (“Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van 

grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren”)149 heeft tot doel internationale 

organen op te richten om internationale waterlopen en meren te beheren. 150 Deze Conventie werd 

gesloten in het kader van de UNECE en trad in werking op 6 oktober 1996. Op internationaal niveau 

zijn de 39 verdragspartijen, waaronder de Europese Unie, België en Nederland, verplicht samen te 

werken. Zo moeten ze een gemeenschappelijke orgaan oprichten om het waterlichaam te integraal 

te beheren en beschermen. Het Verdrag bevat bepalingen over: monitoring, onderzoek, 

ontwikkeling, overleg, waarschuwings-en alarmsystemen, wederzijdse bijstand en toegang, evenals 

de uitwisseling van informatie. Deze Conventie vormt daarbij de aanloop naar de Europese 

Kaderrichtlijn Water (zie verder), waardoor bijna alle bepalingen van deze conventie werden 

overgenomen in Europees recht. 

 

4.1.6. De Conventie van New York 

 

De Conventie van New York van 1997 (“Conventie inzake het recht betreffende het gebruik van 

gebruik van internationale waterlopen anders dan voor scheepvaart”)151 werd in het kader van de 

Verenigde Naties gesloten. Deze Conventie is momenteel door 34 landen geratificeerd, één minder 

dan de benodigde 35 ratificaties voor de inwerkingtreding. Nederland is een verdragsstaat, België 

niet. Doch deze Conventie wordt nu reeds beschouwd als een belangrijke stap voor het 

internationale waterrecht. Bij inwerkingtreding dienen de Verdragspartijen rekening te houden 

met het redelijk en billijk gebruik van een waterloop tussen buurlanden. Verder worden een aantal 

juridische principes bindend tussen de verdragspartijen, zoals: uitwisseling van informatie 

betreffende het watergebruik; verplichte notificatie betreffende toekomstige projecten; bij 
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 Verdrag van Helsinki inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale 
meren van 17 maart 1992, UNECE, zie https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Treaty/Details/004921  
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 C. W. BACKES,G. H. ADDINK, P. CORNELIS, N. KOEMAN, Milieurecht, Kluwer, 2006, 585. 
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 Conventie van New York inzake het recht betreffende het gebruik van gebruik van internationale waterlopen anders 
dan voor scheepvaart van 21 mei 1997, UN, http://legal.un.org/avl/ha/clnuiw/clnuiw.html  
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onenigheid dienen de partijen verplicht tot een onderhandelde oplossing te komen; en, desnoods 

is het Internationaal Hof van Justitie bevoegd.152   

Een controversiële bepaling153 is artikel 7: de verplichting om geen aanzienlijke schade toe 

te brengen (het “no harm-beginsel”).  “1.) Watercourse states shall, in utilising an international 

watercourse in their territories, take all appropriate measures to prevent the causing of significant 

harm to other watercourse states. 2.) Where significant harm nevertheless is caused to another 

watercourse state, the states whose use causes such harm shall, in the absence of agreement to 

such use, take all appropriate measures, having due regard for the provisions of Article 5 and Article 

6, in consultation with the affected state, to eliminate or mitigate such harm and, where 

appropriate, to discuss the question of compensation.” Dit principe dient complementair te worden 

geïnterpreteerd met het principe van redelijk en billijk gebruik door oeverstaten.154 Het 

toepasselijke artikel 5.1 stelt: “Watercourse States shall in their respective territories utilize an 

international watercourse in an equitable and reasonable manner. In particular, an international 

watercourse shall be used and developed by watercourse States with a view to attaining optimal 

utilization thereof and benefits therefrom consistent with adequate proteetion of the watercourse." 

Welke criteria hierbij in acht moeten worden genomen staat in artikel 6, zoals: (a) geografische 

factoren, (...); (b) sociale en economische noden; (c) het effect van het gebruik van de waterloop in 

één Staat op andere Staten; (d) bestaand en potentieel gebruik van de waterloop (...). Bijgevolg 

kunnen er steeds zeer uiteenlopende omstandigheden worden ingeroepen en dient steeds in 

concreto een afweging te worden gemaakt tussen de rechten en verplichtingen van de 

oeverstaten.155 De Conventie van Helsinki van 1992 hanteert dezelfde principes, waardoor deze 

wel toepasbaar zijn op België en Nederland. 

In het geval van de Schelde kunnen beide principes ook ingeroepen worden. Zo moet 

Nederland bij het beheer van de Schelde alle gepaste middelen nemen om geen schade aan 

Vlaanderen/België toe te brengen en vice versa. Dit is een zogenaamde "due diligence"-verplichting 

en geen garantie- of resultaatsverbintenis. Bijgevolg geldt het zorgvuldigheidscriterium, met 

andere woorden of beide oeverstaten doelmatig gebruik hebben gemaakt van hun kennis en 

middelen om geen significante schade te veroorzaken. Dit impliceert de verplichtingen om 

activiteiten tegen te gaan of te voorkomen die schade kúnnen veroorzaken. Dit moet binnen het 

kader van een normaal en redelijk gebruik van de Schelderivier en met inachtneming van andere 

                                                           
152 M.A. GIORDANO en T.A. WOLF, Sharing waters: post-Rio international water management, Natural 

Resources Forum, 2003, 27, 163–171. 
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 S. McCAFFREY, The Law of International Watercourses: Non-navigational Uses, Oxford University Press, 2001, 20-21 
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I.C.J., Rep. 1997, 7, §§78 en 85, CASES I.B., 32. 
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 J.G. LAMMERS, “Het gebruik van water op internationaal vlak”, Water 1994, 158-162 



65 
 

bindende internationale verdragen. Dit moet samen worden begrepen met het voorzorgsbeginsel 

van de Conventie van Rio, waardoor een gebrek aan wetenschappelijke kennis geen reden mag zijn 

om mitigerende maatregelen uit te stellen. Deze beginselen gelden voor zover 

verdragsverplichtingen van de oeverstaten hiervan afwijken. Het Verdrag van Charleville-Mézières 

en het Scheldeverdrag van Gent, net als een aantal Europese richtlijnen en normen, nemen deze 

verplichtingen expliciet op, waardoor deze vanuit verschillende rechtsbronnen dus onbetwistbaar 

toepassing vinden tussen België en Nederland. 

 

4.1.7. De Conventie van Aarhus 

 

De Conventie van Aarhus van 1998 (“Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 

besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden”)156 werd aangenomen 

binnen UNECE en trad in werking op 30 oktober 2001. 40 Partijen, waaronder de Europese Unie, 

België en Nederland hebben deze Conventie ondertekend. Deze Conventie geeft het brede publiek 

een aantal rechten met betrekking tot milieubeleid. Ten eerste dient de overheid informatie te 

verstrekken wanneer een burger of milieuvereniging erom vraagt. Daarenboven dient de overheid 

in bepaalde gevallen ook aan "actieve" informatieverstrekking te doen via onder meer het 

publiceren van rapporten over de toestand van het milieu, publiek toegankelijke databanken of 

soortgelijke registers, etc. Ten tweede verkrijgen burgers inspraak in de besluitvorming omtrent 

milieuaangelegenheden. Dit slaat zowel op specifieke activiteiten, plannen, programma's, beleid en 

regelgeving met betrekking tot milieu. Bij de beslissing dient rekening gehouden te worden met de 

inspraakresultaten, en de beslissing dient openbaar gemaakt te worden. Ten derde verkrijgen 

burgers betere toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden, bijvoorbeeld om toegang tot 

milieu-informatie te verkrijgen. Deze rechten werden ook in Europese richtlijnen overgenomen (cf. 

infra). Bij de uitvoering van de Scheldeverdragen zorgde burgerparticipatie desondanks voor een 

aantal aanzienlijke problemen. 

 

4.3. Van het Verdrag van Charleville-Mézières naar het Scheldeverdrag van Gent 

 

Op 26 april 1994 werd te Charleville-Mézières het Verdrag tussen het Vlaams Gewest, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden 
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 Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden van 25 juni 1998, UNECE, http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html  

http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html
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inzake de bescherming van de Schelde ondertekend.157 Verwijzend naar de Conventie van Helsinki 

werd het grensoverschrijdend karakter van de Schelde onderstreept om op integrale wijze de 

kwaliteit van de Schelde te behouden en te verbeteren (zie Bijlage 4: werkingsgebieden 

Scheldecommissies).158 Met het oog hierop werd de Internationale Commissie voor de Bescherming 

van de Schelde (ICBS) opgericht (artikel 2). De principes en het kader van het verdrag van Helsinki 

werden bijna integraal overgenomen. In dit verdrag werden tevens andere internationale 

publiekrechtelijke milieuprincipes voor de Verdragspartijen bindend verklaard, zoals: het 

voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventie, beginsel dat de vervuiler betaalt, enz. (artikel 3.2.). 

Deze beginselen komen voort uit het geheel van internationale verdragen die hierboven werden 

aangehaald. Zo was dit Verdrag aangepast aan de tijdsgeest waarbinnen het tot stand kwam.  

Op 22 december 2000, de dag dat de Europese Kaderrichtlijn Water (cf. infra) van kracht 

werd, lanceerde de ICBS op haar Plenaire Vergadering te Doornik een plan voor de aanpassing van 

haar werkzaamheden aan deze Kaderrichtlijn Water. Een jaar later, op 30 november 2001, vond te 

Luik de tweede Ministersconferentie plaats. Deze leidde tot de Ministersverklaring van Luik, waarin  

beslist werd dat voor de nieuwe samenwerking met het Europees kader een nieuw verdrag diende 

opgemaakt te worden. De krachtlijnen van deze verklaring zijn: 1.) de vastlegging van de 

begrenzing van het Internationale Stroomgebiedsdistrict Schelde; 2.) de toetreding van de 

Belgische federale staat tot het Verdrag; en 3.) de opmaak, tegen 2009, van één enkel 

internationaal stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde, onder coördinatie van de ICBS.159  

 Op 3 december 2002 werd in navolging van deze Ministerverklaring van Luik het 

Scheldeverdrag van Gent ondertekend. Dit betekende een nieuwe mijlpaal in het internationale 

beheer van de Schelde. Dit Verdrag werd ondertekend door het Vlaams Gewest, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en 

het Koninkrijk België.160 Dit Scheldeverdrag heeft betrekking op de bescherming van de 

waterkwaliteit en op het integraal waterbeleid van het Scheldegebied, aangepast aan de 

verplichting tot multilaterale coördinatie. Daarbij heeft dit verdrag betrekking op het milieu en 

waterbescherming en niet op de scheepvaart of verruiming van de vaargeul. Het Scheldeverdrag 

wijzigde de naam van de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde naar de 

Internationale Scheldecommissie. Het Scheldeverdrag van 2002 neemt in beginsel de bepalingen uit 
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 Verdrag van 26 april 1994 inzake de bescherming van de Schelde, BS 29 mei 1996. 
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 Scheldeverdrag van 3 december 2002, BS 18 november 2005.  
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het Verdrag van Charleville-Mézières betreffende de integrale benadering en de milieurechtelijke 

beginselen over. 

Daarbij stelt artikel 2 dat de Verdragsluitende Partijen een duurzaam en integraal 

waterbeheer van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde161 nastreven, in het 

bijzonder rekening houdend met de multifunctionaliteit van haar wateren. Zij werken in het 

bijzonder samen met vier doelen, namelijk: a) de tenuitvoerlegging van de uit de Kaderrichtlijn 

Water voortvloeiende verplichtingen tot het verwezenlijken van haar milieudoelstellingen, en in 

het bijzonder alle maatregelenprogramma’s, voor het internationaal stroomgebiedsdistrict van de 

Schelde af te stemmen; b) een enkel beheersplan voor het internationaal stroomgebiedsdistrict 

van de Schelde overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water op te stellen; c) over de 

voorzorgsmaatregelen en beschermingsmaatregelen tegen hoogwater te overleggen en deze 

vervolgens af te stemmen, met inachtneming van de ecologische aspecten, ruimtelijke ordening, 

natuurbeheer en andere beleidsterreinen zoals landbouw, bosbouw en verstedelijking, en bij te 

dragen tot het afzwakken van de effecten van hoogwater en van perioden van droogte, daarbij 

inbegrepen preventieve maatregelen; d) maatregelen ter voorkoming en bestrijding van 

calamiteuze waterverontreiniging af te stemmen, alsmede zorg te dragen voor de noodzakelijke 

informatiedoorgeleiding. 

Artikel 3 stelt dat de Verdragsluitende Partijen zich laten leiden door de: het 

voorzorgsbeginsel; het beginsel van preventief handelen; het beginsel dat milieuaantastingen bij 

voorrang aan de bron dienen te worden bestreden; en, het beginsel dat de vervuiler betaalt. Al 

deze beginselen dienen te worden opgevat zoals gedefinieerd en gemeenschappelijk 

geïnterpreteerd in het Europese milieurecht (artikel 3.1). Ook verplichten de Partijen zich ertoe om 

via uiteenlopende kanalen informatie uit te wisselen betreffende: de uitvoering van het Verdrag; 

                                                           
161 Het concept ‘stroomgebiedsdistrict’ is gedefinieerd in artikel 2 van de Europese Kaderrichtlijn Water en vormt de 

voornaamste eenheid voor het stroomgebiedbeheer in de betekenis van deze Richtlijn (zie verder). Het internationale 
stroomgebiedsdistrict van de Schelde is samengesteld uit de stroomgebieden van de Schelde, de Somme, de Authie, de 
Canche, de Boulonnais (met de rivieren Slack, Wimereux en Liane), de Aa, de Ijzer, de Brugse Polders en de 
bijbehorende kustwateren (zie bijlage). Het is, met een oppervlakte van 36.416 km² één van de kleinere, doch tevens 
één van de dichtst bevolkte en meest geïndustrialiseerde stroomgebiedsdistricten binnen Europa. Het Scheldedistrict is 
een sterk verstedelijkt gebied met hoge graad van bebouwing: 13% van de totale oppervlakte is verstedelijkt. De 
landbouw bezet 61% van de oppervlakte en rond de grote steden bevinden zich een aantal belangrijke 
industriegebieden. Het Scheldedistrict telt een totale bevolking van 12,8 miljoen inwoners en wordt verder gekenmerkt 
door een dicht netwerk van verkeerswegen (spoorwegen, waterwegen en autowegen). Dit netwerk van verkeerswegen 
is één van de dichtste in Europa en herbergt tevens een aantal belangrijke havens, die alle behoren tot de Hamburg-Le 
Havre range. Zo zijn er de havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende in het Vlaamse Gewest, de autonome 
haven van Brussel in het BHG, de havens van Duinkerke, Calais, Boulogne-sur-Mer en Rijsel in Frankrijk en die van 
Vlissingen en Terneuzen (samen Port of Zeeland) in Nederland. Van deze havens is de haven van Antwerpen veruit de 
belangrijkste. 
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de kwaliteit van de aquatische ecosystemen; calamiteuze verontreiniging; hoogwater; en 

sedimentbeheer (artikel 3.2). 

Via artikel 4, het zwaartepunt van het Verdrag, wordt de Internationale Scheldecommissie 

(ISC) opgericht. Deze Commissie brengt adviezen of aanbeveling en aan de Verdragsluitende 

Partijen uit om het onderhavig Verdrag uit te voeren. Zij neemt besluiten over maatregelen met 

betrekking tot de interne organisatie en de noodzakelijk geachte werkorganisatie en stelt de 

jaarlijkse begroting vast. De tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn Water met betrekking tot 

onderwerpen van gemeenschappelijk belang vindt plaats in de ISC. Dit betreft met name de 

afstemming van: a) de analyse van de kenmerken van het internationaal stroomgebiedsdistrict van 

de Schelde; b) het onderzoek naar de effecten van menselijke activiteiten op de toestand van het 

oppervlakte- en het grondwater in het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde; c) de 

economische analyse van het watergebruik; d) de monitoringprogramma’s; e) de 

maatregelenprogramma’s; f) de opstelling van een enkel beheersplan voor het internationaal 

stroomgebiedsdistrict van de Schelde, of - wanneer dit niet tot stand zou komen - ten minste van 

de beheersplannen die door de Verdragsluitende Partijen voor de op hun grondgebied gelegen 

delen van het internationaal stroomgebiedsdistrict zijn opgesteld (artikel 4.3).  

De ISC heeft als centrale taken het opstellen van adviezen of aanbevelingen. Dit ter 

verbetering van bescherming tegen overstromingsgevaar; het afzwakken van de effecten van 

perioden van droogte; het verbeteren van de voorkoming en de bestrijding van calamiteuze 

waterverontreiniging; de verbetering van de visstand en de vismigratie; en, het opstellen van een 

gemeenschappelijk programma bewaking van de waterkwaliteit. Ook waakt de Commissie over de 

uitwisseling van informatie en van meningen over het waterbeleid van de Verdragsluitende 

Partijen, inclusief het sedimentenbeheer, technologie-uitwisseling, toekomstige projecten en 

samenwerking met andere internationale commissies of organisaties die soortgelijke taken voor 

andere stroomgebiedsdistricten uitvoeren. Daarbij worden de taken van de ISC in het licht 

geplaatst van de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water.  

Artikelen 5 tot en met 7 regelen de samenstelling en praktische werking van de ISC. 

Conform artikel 5 bestaat de ISC uit delegaties van de Verdragsluitende Partijen. Het 

voorzitterschap van de Commissie wordt afwisselend door iedere Verdragsluitende Partij 

uitgeoefend. De Commissie vergadert, eventueel op ministrieel niveau, eenmaal per jaar, daartoe 

bijeengeroepen door de Voorzitter, en voorts op verzoek van ten minste twee delegaties. De ISC 

beschikt over een permanent secretariaat, gevestigd in Antwerpen. De ISC heeft 

rechtspersoonlijkheid en geniet op het grondgebied van elk der Verdragsluitende Partijen de 

handelingsbevoegdheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar taken. 
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Artikel 6 voorziet dat naast de officiële delegaties van de Verdragsluitende Partijen, ook 

andere instanties deel kunnen uitmaken van de ISC, onder het statuut van waarnemer. Momenteel 

zijn: het Directoraat-Generaal Milieu van de Europese Commissie, de Internationale 

Maascommissie en een reeks ngo’s waarnemend lid. De waarnemers kunnen, zonder stemrecht, 

deelnemen aan de vergaderingen van de ISC en kunnen in de ISC elke informatie, elk verslag of elke 

mening, verband houdend met het doel van het onderhavig Verdrag, inbrengen. 

Artikel 7 regelt de financiering van de ISC waarbij elke Verdragsluitende Partij de kosten van 

haar vertegenwoordiging in de ISC draagt. De overige aan de werkzaamheden van de Commissie 

verbonden kosten worden verdeeld via een verdeelsleutel waarbij Frankrijk (40%) en Vlaanderen 

(37,5%) het grootste deel van de kosten voor hun rekening nemen. 

 Artikel 8 regelt de geschillenbeslechting, waarbij, indien een geschil ontstaat met betrekking 

tot de uitlegging of de toepassing van het Verdrag, er wordt naar gestreefd om tot een oplossing te 

komen door onderhandeling of via een andere methode van geschillenbeslechting die de Partijen 

bij het geschil aanvaardbaar achten. Bijgevolg is er geen uniforme procedure voorhanden. De 

overige artikelen 9 tot en met 12 regelen de externe werking van het verdrag, namelijk de relatie 

met andere verdragen, de opzegging, de inwerkingtreding en de neerlegging. 

 

4.4. Conclusie betreffende de internationale milieuverdragen 

 

Het ligt niet binnen het kader van deze masterproef om de bovenvermelde internationale 

milieuverdragen tot in detail met de bijhorende rechtspraak en rechtsleer te bespreken. Doch 

kunnen een aantal conclusies worden getrokken betreffend de impact van deze verdragen op de 

Scheldeverdragen van 2005. Ten eerste zien we dat onder de invloed  van het internationaal recht 

de samenwerking tussen landen wordt verplicht gesteld en in een wetgevend kader wordt gegoten. 

Zo werden tussen 1820 en 2007 ongeveer 400 internationale waterverdragen gesloten162 en deze 

trend nam toe naarmate het internationale kader vorm kreeg. Gaandeweg werden op deze 

waterverdragen ook nieuwe principes van toepassing, zoals informatieverplichtingen, het redelijk 

en billijk gebruik van natuurlijke middelen, instandhouding van habitats, bescherming van 

bedreigde diersoorten, etc.163 Deze principes kregen gaandeweg ook rechtsgeldigheid op 

bestaande waterverdragen, zelfs indien deze niet expliciet in het verdrag werden 

overeengekomen.  
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Zo werd, mede onder invloed van deze internationale verdragen, de samenwerking tussen 

België, Nederland en Frankrijk (en de intern bevoegde bestuurlijke niveaus) aangescherpt. Doch 

was het pas vanaf de jaren ’90 van de 20e eeuw dat de samenwerking echt momentum kreeg. Het 

Verdrag van Charleville-Mezières en het Scheldeverdrag van Gent zijn in feite echte 

milieuverdragen die uitlopers hiervan zijn. Daarbij wordt gewerkt op basis van principes die 

stammen uit het internationaal recht. Daaruit kunnen we concluderen dat internationaal 

waterrecht en milieurecht nauw gerelateerd zijn en verticaal doorwerken op bi- en multilaterale 

verdragen. Zo komt low-profile samenwerking tussen staten tot stand waarbij natuurbelangen een 

centrale rol spelen. Zoals wel vaker het geval met internationaal recht, zijn deze principes echter 

moeilijk afdwingbaar. In casu is daarom het Europees milieurecht van groter belang, omdat via de 

“Europese vertaling” van deze principes bindende verplichtingen voor de lidstaten ontstaan. Zoals 

we ook zullen zien bij het hoofdstuk over Europees en nationaal recht, komt zo een dynamische 

wisselwerking tot stand waarbij de verschillende wetgevende niveaus elkaar beïnvloeden. Daarbij 

worden de procedures steeds strenger en meer uniform. 

Ten tweede krijgt het milieu door de juridificering van onze leefwereld een aantal 

intrensieke rechten toebedeeld. Het internationaal milieurecht is een recente rechtstak, waarvan 

de beginselen nauwelijks 50 jaar geleden werden gelegd door middel van soft law en 

statenpraktijk. Daaruit komen gaandeweg enkele principes naar voren die algemeen bindend 

worden op waterverdragen, zoals het principe van redelijk en billijk gebruik; de verplichting om 

geen significante schade te veroorzaken; het principe van kennisgeving, overleg en 

onderhandeling; en de verplichting om een milieueffectrapport (MER) op te maken. In alle 

besproken milieuverdragen wordt de strategie gehanteerd om gebieden af te bakenen en gericht 

te beschermen. Zo verdienen kwetsbare flora en fauna extra aandacht in natuurgebieden waarin 

menselijk ingrijpen wordt geweerd. Het is duidelijk dat watergebieden hier een voortrekkersrol 

spelen, gezien de natuur hier buitengewoon divers en daardoor extra kwetsbaar is. De Ramsar 

Conventie, de eerste internationale milieuconventie met grote bijval, is hiervan een goed 

voorbeeld. Doch is er weinig reden tot euforie. Zo zien we dat het milieu wereldwijd nog steeds 

met rasse schreden achteruitgaat. De achilleshiel van het internationaal recht is namelijk dat het 

zeer moeilijk afdwingbaar is en in grote mate afhankelijk van statenpraktijk. Bijvoorbeeld, als 

Vlaanderen en Nederland verder geen uitvoering geven aan het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010, 

zal hetgeen niet werd gerealiseerd dode letter blijven.  
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4.5. Internationaal recht betreffende het gebruik, onderhoud en verbetering van 

waterwegen en havens 

 

Zoals reeds werd gesteld, vormt het Scheidingsverdrag van 1839 de juridische basis voor de vrijheid 

van scheepvaart op de Schelde. De vrijheid van scheepvaart werd in navolgende verdragen 

telkenmale hernomen en in internationaalrechtelijke context is dit recht onbetwist en definitief 

verworven. Dit wil zeggen dat alle schepen, met uitzondering van oorlogsschepen, die onder een 

bijzonder statuut vallen, zonder onderscheid van vlaggestaat het recht hebben om op de Schelde te 

varen conform de vigerende reglementen. Dit is a contrario het internationaal recht, waar geen 

algemeen recht op vrije toegang tot (zee)havens bestaat. Zoals reeds vermeld, wilde Nederland - in 

tegenstelling tot België - de Conventie van Barcelona van 1921 betreffende het statuut van 

navigeerbare waterwegen van internationaal belang niet ondertekenen, omdat dit, naast de 

vrijheid van scheepvaart, ook een aantal extra rechten aan België zou toekennen. Op basis van 

deze Conventie zou België ook definitief het recht verkrijgen om de vaargeul op Nederlands 

grondgebied aan te passen aan de evoluerende noden van de scheepvaart. 

Met betrekking tot het onderhoud en de verruiming van de vaargeul dienen ook de Berlin 

Rules on Water Resources van 2004164 van de International Law Association vermeld te worden. Dit 

is een set van regels die het gangbare internationale gewoonterecht verzamelen met betrekking 

tot alle waterlopen. Artikel 46 hiervan stelt: “Each riparian State is, to the extent of the means 

available, required to maintain in good order that portion of a navigable watercourse within its 

jurisdiction.” Dit artikel is hetzelfde als dat van art. XVIII van de Helsinki Rules uit 1966 waarop de 

Berlin Rules zijn gebaseerd. Deze regel is gegrond in het internationaal gewoonterecht. De primaire 

verplichting rust op de staat op wiens grondgebied het onderhoud zal plaatsvinden. Doch niets 

verzet zich tegen verdere internationale samenwerking. Bijgevolg kunnen we stellen dat het 

international gewoonterecht op zijn minst de verplichting oplegt om de vaargeul bevaarbaar te 

houden, alsook de principiële nood om samen te werken.165 Maar, het eenzijdige recht om 

verruiming van de vaargeul af te dwingen is geen internationaal gewoonterecht en moet 

verdragrechtelijk worden vastgelegd. Zonder de discussie die reeds eerder werd weergeven in zijn 

geheel te herhalen, dient te worden gesteld dat het Scheidingsverdrag van 1839 de grond van het 

Belgische recht op verruiming van de vaargeul vormt. 
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HOOFDSTUK V: Europees Recht 

 

De impact van Europese wetgeving is haast nergens meer weg te denken. In casu speelt de 

Europese regelgeving twee rollen die soms moeilijk te verenigen zijn. Enerzijds is er de Europese 

verplichting om het milieu te beschermen. Anderzijds is er het Europese beginsel van vrijheid van 

handel, waaronder het vrij verkeer van goederen en diensten. Hieronder kan de vrije toegang tot 

de haven begrepen worden.  Dit zijn de twee thema’s die hier afzonderlijk zullen worden 

besproken. 

 

5.1. Europees milieurecht  

 

In het oorspronkelijke Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG-

verdrag) van 1957 werd geen artikel betreffende het milieu opgenomen. Sinds het Verdrag van 

Maastricht wordt dit Verdrag aangeduid met de naam EG-Verdrag.166 Artikelen 94 en 308 van het 

EG-verdrag vormden in de praktijk de basis voor wetgevende initiatieven. In 1986 werd de 

Europese akte aangenomen en werd een titel betreffende het milieu in het EG-verdrag 

opgenomen. Artikel 174 EG vormde de belangrijkste bepaling die uiteenviel in enerzijds een aantal 

milieuobjectieven167 en anderzijds een aantal principes.168 De evolutie richting de integratie van het 

milieuthema in EU-beleid zette een belangrijke stap met het Verdrag van Lissabon. Duurzame 

ontwikkeling maakt nu verplicht deel uit van het interne en externe EU-beleid.169 Het Europese 

milieubeleid dient samen gelezen te worden met het “integratieprincipe” van artikel 11 van het 

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU).  “De eisen inzake 

milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en 

het optreden van de Unie in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame 

ontwikkeling.” Het doel hiervan is het Europese beleid in al haar aspecten te vergroenen, zonder 

echter een juridische rangorde te creëeren.170 Daarnaast bestaan er ongeveer 500 Europese 

natuurrichtlijnen-, verordeningen en besluiten. Hieronder zullen de meest relevante in casu, 

namelijk de Vogel-en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn Water en een aantal bijkomende 

richtlijnen, besproken worden. 
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 Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft dit EG-Verdrag de naam Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie gekregen (VWEU). 
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 Art. 174(1) EG-Verdrag 
168

 Art. 174(2) EG-Verdrag 
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 Zie bijvoorbeeld artikelen 3 en 21 Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU); artikel 11 VWEU. 
170

 E. VAN HOOYDONCK, The impact of EU environmental law on ports and waterways, Maklu, Antwerpen, 2006, 26-

29. 
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5.1.1. De Vogel- en Habitatrichtlijnen en het Natura 2000-netwerk 

 

De allereerste Europese milieurichtlijn is de Vogelrichtlijn die dateert uit 1979.171 Deze richtlijn 

bevat een lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten die beschermd dienen te worden. Een 

nauw samenhangende, maar recentere richtlijn uit 1992 is de Habitatrichtlijn.172 Hierin staat de 

bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke habitats centraal. In de bijlagen van de 

Habitatrichtlijn worden 500 plantensoorten, 200 diersoorten en 198 habitats opgenomen. Ze 

worden verdeeld over verschillende geografische regio's en in prioritaire en niet-prioritaire 

soorten. Beide richtlijnen173 verplichten lidstaten om een lijst samen te stellen met beschermde 

gebieden, “Speciale Beschermingszones”, op basis van ecologische criteria uit de richtlijn. Zo dienen 

lidstaten Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden af te bakenen. Deze gebieden 

verkrijgen een speciale status. Economische criteria mogen hierbij geen rol spelen.  

Op basis van de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden stelt de Europese Commissie een 

lijst met Gebieden van Communautair Belang (Sites of Community Importance) samen dewelke 

speciale bescherming nodig hebben. Nadat deze lijst is vastgesteld, moeten lidstaten zo snel 

mogelijk en ten laatste binnen zes jaar aan deze Gebieden van Communautair Belang die vallen 

binnen hun grondgebied de status toekennen van “Speciale Beschermingszone”. Op Europees 

niveau vormen deze Speciale Beschermingszones het Natura 2000-netwerk.174 Zo vormt Natura 

2000 een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten. 

Het Natura 2000-netwerk is niet enkel ter bescherming van gebieden (habitats), maar draagt ook 

bij aan soortenbescherming over de landsgrenzen heen. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het 

Europese beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit.175 In totaal zijn er 26.106 Natura 2000-

sites in Europa met een totale oppervlakte van 949.910 km² of 17,5% van het totale 

grondgebied.176 In december 2010 hadden alle Natura 2000-gebieden moeten zijn aangewezen 

door de lidstaten, doch zijn er nog een aantal in beraad en gebieden kunnen worden toegevoegd of 
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 Richtl. van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG), ingetrokken door Richtl. 
2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, 
Pb.L. 20 van 26 januari 2010. Door deze laatste richtlijn worden de talrijke amendementen aan de bijlagen van de 
Vogelrichtlijn van 1979 gecodificeerd. 
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Richtl. 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna , Pb.L. 206, 22 juli 1992. 
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 Gezien het om richtlijnen gaat, moeten de verplichtingen en bepalingen worden omgezet in nationale wetgeving om 
er uitvoering aan te geven. Dit wordt bij de nationale wetgeving verder besproken. 
174E. VAN HOOYDONCK, The impact of EU environmental law on ports and waterways, Maklu, Antwerpen, 2006, 29-35. 
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 De omvang van het Natura 2000 netwerk is online beschikbaar op een digitale kaart. 
http://natura2000.eea.europa.eu/# (geraadpleegd op 15/11/2013) 
176

 Voor een lijst met gedesigneerde gebieden, zie: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/docs/n2000.pdf (geraadpleegd op 23.03.2014) 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/docs/n2000.pdf
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verwijderd. Binnen drie jaar na de definitieve aanwijzing van een gebied door een lidstaat moet 

een beheerplan zijn opgesteld dat vervolgens maximaal zes jaar geldig is. 

 

5.1.2. De rechtsgevolgen van baggerwerken in Natura 2000-gebieden 

 

Een gebied designeren als deel zijnde van het Natura 2000-netwerk, houdt een resultaatverbintenis 

in om de aanwezige natuur in goede staat te brengen en te houden.177 Wanneer een gebied, aan 

de hand van specifieke criteria in slechte staat verkeert, moeten de nodige instandhoudings- en 

herstelmaatregelen genomen worden. Deze moeten beantwoorden aan de ecologische vereisten 

van de habitats en soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Wanneer hier niet aan wordt 

voldaan, betekent dit bijgevolg een inbreuk op Europese verplichtingen.178 Ten eerste moeten 

passende beheersplannen worden gemaakt voor elk gebied. De plannen moeten speciaal 

ontworpen zijn voor de sites of geïntegreerd worden in andere milieuplannen. De plannen moeten 

ook een lijst van de nodige “instandhoudingsmaatregelen” bevatten die overeenkomen met de 

ecologische vereisten van de sites. Ten tweede moeten de lidstaten passende maatregelen nemen 

om de kwaliteit van de natuurlijke habitats en soorten te verbeteren. Deze algemene bepaling 

geldt tevens voor bestaande activiteiten in een Natura 2000-site, zoals transport, landbouw, 

visserij, recreatie, etc. Dergelijke activiteiten zijn toegelaten zolang zij de toestand van het gebied 

niet doen verslechteren. Ten derde moeten overheden de gevolgen van een plan of project dat 

significante gevolgen voor het gebied beoordelen en, indien nodig, het plan of project verbieden.  

Voor nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld baggerwerken in een estuarium, legt de 

Habitatrichtlijn in artikel 6, lid 3 en 4 het kader vast. “Voor elk plan of project dat niet direct 

verband houdt met, of nodig is voor, het beheer van het gebied, maar dat significante gevolgen 

voor dat gebied kan hebben, moet een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen 

voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. De 

nationale overheid kan slechts toestemming verlenen voor het plan of het project nadat zij de 

zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal 

aantasten.”179 Dit werd bevestigd door het Europees Hof van Justitie in het arrest van 7 september 

2004 over kokkelvisserij in de Waddenzee. Het Hof van Justitie oordeelde dat de bevoegde 

nationale autoriteiten toelating dienen te verlenen op basis van de passende beoordeling van de 
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 EUROPESE COMMISSIE, Beheer van “Natura 2000”-gebieden. De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn 

(Richtl. 92/43/EEG), 2000, p. 18. 
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 H. SCHOUKENS, M. BOGAART en A. CLIQUET “De verdieping van de Westerschelde: de stuwing voorbij”, TMR 2010, 

308. 
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 Art. 6, lid 3 Habitatrichtl. 
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gevolgen van het plan of project voor het betrokken gebied. Deze beoordeling dient te gebeuren 

tegen de achtergrond van de instandhoudingsdoelstellingen en er kan slechts toestemming voor 

een plan of project worden gegeven wanneer de zekerheid werd verkregen dat het geen 

schadelijke gevolgen heeft voor het gebied. Dit is het geval wanneer er wetenschappelijk gezien 

redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zullen zijn.180 Zo huldigen ook 

bijvoorbeeld de Belgische en Nederlandse Raad van State de strikte toepassing van het 

voorzorgsbeginsel.181 

In een prejudicieel arrest van 14 januari 2010 stelde het Europees Hof van Justitie dat ook 

onderhoudsbaggerwerken in een vaargeul beschouwd worden als een project.182 De baggerwerken 

in casu vonden plaats in functie van de scheepswerf in Stadt Papenburg. Namelijk, om een schip 

met grote diepgang vanuit de werf naar de Noordzee over te brengen was telkenmale een 

verdieping van de vaargeul nodig. Hiervoor was in 1994 een planbesluit toegekend door de Duitse 

overheid dat verder alle noodzakelijke verdere vergunningen verving die naar Duits publiekrecht 

nodig waren. Het Hof ging na in welke mate dergelijke ingrepen konden worden aanzien als een 

project in de zin van artikel 6, derde lid van de Habitatrichtlijn én of het eenmalige planbesluit, dat 

reeds voor de omzetting van de Habitatrichtlijn was toegekend, in overeenstemming was met deze 

richtlijn.183  

Ten eerste stelde het Hof, net als bij het arrest over kokkelvisserij in de Waddenzee, dat een 

“project” dient te worden begrepen in de zin van artikel 1, tweede lid, tweede streepje van de 

Project-MER-Richtlijn, omdat de Vogel-en Habitatrichtlijn zelf geen definitie van “project” bieden. 

De toepasselijke definitie luidt: “andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de 

ingrepen voor de ontginning van bodemschatten”. De voorliggende baggerwerken zijn volgens het 

Hof dan ook niet anders te kwalificeren dan als project in de zin van artikel 6, derde lid van de 

Habitatrichtlijn. Ten tweede concludeerde het Hof dat elke  (afzonderlijke) ingreep in de vaargeul 

als een project dient te worden aanzien. Dit is ongeacht of het gaat om bestaande baggerwerken 
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 HvJ 7 september 2004, C-127/02, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens art. 234 EG, 
ingediend door de Raad van State (Nederland) bij uitspraak van 27 maart 2002, ingeschreven op 8 april 2002, in de 
procedure Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels 
tegen Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in aanwezigheid van Coöperatieve 

Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij UA. (zie ook H. SCHOUKENS, M. BOGAART en A. 
CLIQUET “De verdieping van de Westerschelde: de stuwing voorbij”, TMR 2010, 308.) 
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 Zie o.m. RvS 24 februari 2011, nr. 211.533, vzw Milieufront Omer Wattez; of verwijzingen naar de rechtspraak van 
de Nederlandse Raad van State bij voetnoot 90. 
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 HvJ 14 januari 2010, C-228/06, Stadt Papenburg. In H. SCHOUKENS, “De recente rechtspraak van het Hof van Justitie 

met betrekking tot de Habitatrichtlijn: enkele nuttige lessen voor de toepassing van Natura 2000 in Vlaanderen?”, TMR 
2011, 508-528. 
183 H. SCHOUKENS, “De recente rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot de Habitatrichtlijn: enkele 

nuttige lessen voor de toepassing van Natura 2000 in Vlaanderen?”, TMR 2011, 508-528. 
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en/of deze voor de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn reeds werden goedgekeurd.184 Anders 

zouden schadelijke baggerwerken bij voorbaat permanent zijn onttrokken aan iedere voorafgaande 

beoordeling van hun gevolgen. Bovendien zou anders concluderen de doelstellingen van de Vogel-

en Habitatrichtlijnen grotendeels ondermijnen.  

Echter, het Hof laat wel een voorwaardelijke opening voor onderhoudsbaggerwerken “gelet 

op het feit dat zij telkens opnieuw moeten worden uitgevoerd, op de aard ervan of op de 

voorwaarden waaronder zij worden uitgevoerd, als één enkele verrichting kunnen worden 

beschouwd, in het bijzonder wanneer zij tot doel hebben om de vaargeul op een bepaalde diepte te 

houden door regelmatige en daartoe noodzakelijke baggerwerkzaamheden.”185 Dergelijke 

baggerwerken kunnen als één enkel project worden beschouwd. Volgens het Hof zijn het 

terugkerende karakter én de aard en/of voorwaarden waaronder de baggerwerken moeten 

worden uitgevoerd, doorslaggevend. Baggerwerken die echter de verdieping van een bestaande 

vaargeul beogen, moeten worden aanzien als afzonderlijke projecten. 

De Vlaams-Nederlandse en internationale akkoorden betreffende de Schelde moeten in het 

licht van het bovenstaande worden gelezen. Meer bepaald (onderhouds)baggerwerken (net zoals 

uitbreiding van havenactiviteit in Natura 2000-gebied), vallen onder artikel 6, lid 3 van de 

Habitatrichtlijn en mogen bijgevolg de natuurlijke kenmerken van het Scheldegebied niet 

aantasten. Hiertoe moet vooraf een project-MER-procedure worden doorlopen (cf. infra). Indien 

geen schadelijke gevolgen voor de natuur ontstaan, kunnen de werken bijgevolg plaatsvinden. 

Doch wanneer nadelige gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling ontstaan, kunnen de werken 

slechts uitgevoerd worden door het ontwikkelen van nieuwe estuariene natuur ter compensatie. 

Deze nieuwe natuur moet voorzien in vergelijkbare functies van het oorspronkelijke gebied.186  

Artikel 6, lid 4 van de Habitatrichtlijn vormt de enige mogelijke uitzondering om toch een 

vergunning te verlenen voor schadelijke ingrepen indien het project negatief werd beoordeeld. 

Voorwaarden hierbij zijn: er mogen geen alternatieve oplossingen bestaan; het moet gaan om 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard; de lidstaat moet alle nodige compenserende maatregelen nemen om te 

waarborgen dat de algehele samenhang van het Natura 2000-gebied bewaard blijft; en, de 
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 Dit neemt niet weg dat baggerwerken toch als een enkele verrichting kunnen worden aanzien. Het Hof van Justitie 
stelt hiervoor de aard en de voorwaarden waaronder de baggerwerken moeten worden uitgevoerd centraal. Deze 
werken vallen in elk geval onder de algemene beschermingsplicht van artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn. 
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 HvJ 14 januari 2010, C-228/06, Stadt Papenburg, par 47-48. 
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 EUROPESE COMMISSIE, Beheer van “Natura 2000”-gebieden. De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn 

(Richtl. 92/43/EEG) 2000, 47. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_nl.pdf  
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Europese Commissie dient op de hoogte te worden gehouden van de genomen compenserende 

maatregelen. 

 Bijgevolg kunnen we zonder meer stellen dat de Vogel-en Habitatrichtlijnen en het 

bijhorende Natura 2000-gebied een zeer grote rol hebben gespeeld bij de Scheldeverdragen. 

Daarbij zien we dat Vlaanderen en Nederland reeds de verplichting hadden om nieuwe natuur te 

creëeren. De reden hiervoor is dat het Natura 2000-gebied “Westerschelde & land van Saeftinghe” 

in slechte staat van instandhouding verkeert, net als het gehele Schelde-estuarium. Gezien de 

gelijktijdige procedure van de verruiming van de vaargeul, dient daarenboven extra te worden 

opgelet of geen additionele natuurschade zou ontstaan. Daarbij zien we dat additionele 

verplichtingen ontstonden bij de uitvoering van de werken. Zo diende een project-MER te worden 

opgemaakt (cf. infra, Hoofdstuk VII de uitvoering van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010). 

 

5.1.3. De Kaderrichtlijn Water 

 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft betrekking op landoppervlaktewater, overgangswater, 

kustwateren en grondwater (art. 1). De KRW beoogt een kader te scheppen voor het gehele EU-

waterbeleid. De drie voornaamste objectieven daarbij zijn: een “zeer goede toestand” van alle 

waterlichamen bekomen, verslechtering van de bestaande waterstatus tegengaan en tegen 2015 

tenminste een “goede toestand” voor alle watergebieden bekomen. Naast de verbetering van de 

waterkwaliteit door het stellen van specifieke milieudoelstellingen en het tegengaan van vervuiling 

door middel van quotas, streeft deze richtlijn een integrale benadering na met als doel het 

instandhouden van alle aquatische ecosystemen. De integrale aanpak wordt geografisch geregeld 

via het zogeheten “stroomgebiedbeheer”.187 Hiervoor moeten de lidstaten hun grondgebied 

indelen in stroomgebieddistricten (art. 3). Voor elk stroomgebied dienen lidstaten passende 

administratieve regelingen te treffen en een passende bevoegde autoriteit aan te wijzen (art. 3, lid 

2). 

 De integrale benadering van de KRW kan lidstaten dwingen tot samenwerking want veel 

stroomgebieden hebben een internationaal karakter indien zij bevinden zich op het grondgebied 

van verschillende lidstaten. Zulke gebieden moeten dan worden samengevoegd tot één 

internationaal stroomgebieddistrict, te beheren door de verschillende lidstaten tezamen. Die 

lidstaten kunnen een internationale beheersstructuur instellen of gebruik maken van bestaande 
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 Art. 1.13. KRW „stroomgebied”: een gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water via een reeks stromen, 

rivieren en eventueel meren door één riviermond, estuarium of delta in zee stroomt. Vlaanderen kent drie 
stroomgebieden: Maas, Schelde en IJzer. Wallonië kent vier hoofdstroomgebieden: Maas, Schelde, Seine en 
Rijn. Nederland kent vier stroomgebieden: Rijn, Maas, Schelde en Eems. 
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internationale organen, zoals dat de facto bijvoorbeeld het geval is met de Internationale Rijn 

Commissie (IRC), de Internationale Maas Commissie (IMC) en de bovenvermelde Internationale 

Schelde Commissie (ISC). De door de KRW opgelegde maatregelen moeten per stroomgebieddistrict 

worden uitgewerkt in een stroomgebiedbeheersplan. Die maatregelen moeten er uiteindelijk toe 

leiden dat het oppervlaktewater, inclusief het kustwater, en het grondwater in de 

stroomgebieddistricten in 2015 in een “goede toestand” verkeert. Die verplichting is in de KRW 

vervat in specifieke milieudoelstellingen (art. 4, lid 1).  

Ten aanzien van “kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen” kunnen minder strenge 

doelstellingen gelden (art. 4, 3e en 5e lid). Onder kunstmatige waterlichamen verstaat de KRW door 

menselijke activiteiten tot stand gekomen oppervlaktewaterlichamen. Sterk veranderde 

waterlichamen zijn de oppervlaktewaterlichamen die door fysische wijzigingen ingevolge 

menselijke activiteiten wezenlijk zijn veranderd van aard. Bijlage II van de KRW geeft criteria aan de 

hand waarvan de lidstaten kunnen beoordelen of van zo’n sterk veranderd waterlichaam sprake is. 

Hieronder valt de verandering van hydromorphologische kenmerken van dat waterlichaam voor 

navigatie, met inbegrip van havenfaciliteiten (art. 4.3). Met het oog op de uitvoering van de KRW 

werkten de EU-lidstaten nauw samen in het kader van de Common Implementation Strategy. 

Hieruit kwam voort dat kanalen, havens en dokken beschouwd worden als “kunstmatige 

waterlichamen” en vaargeulen in rivieren die uitvoerig werden aangepast als “sterk veranderde 

waterlichamen”.  

De verplichtingen voor de lidstaten met betrekking tot deze twee categorieën water zijn 

minder streng. Bij werken betreffende nieuwe duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling 

(zoals havenfaciliteiten) is artikel 4.7 van bijzonder belang. Zo wordt geen inbreuk tegen de KRW 

begaan wanneer volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld: “a) alle haalbare stappen worden 

ondernomen om de negatieve effecten op de toestand van het waterlichaam tegen te gaan; b) de 

redenen voor die veranderingen of wijzigingen worden specifiek vermeld en toegelicht in het 

krachtens artikel 13 verplichte stroomgebiedsbeheersplan en de doelstellingen worden om de zes 

jaar getoetst; c) de redenen voor die veranderingen of wijzigingen zijn van hoger openbaar belang 

en/of het nut van het bereiken van de in lid 1 vermelde doelstellingen voor milieu en samenleving 

wordt overtroffen door het nut van de nieuwe veranderingen en wijzigingen voor de gezondheid 

van de mens, de handhaving van de veiligheid van de mens of duurzame ontwikkeling, en d) het 

nuttige doel dat met die veranderingen of wijzigingen van het waterlichaam wordt gediend, kan 

vanwege technische haalbaarheid of onevenredig hoge kosten niet worden bereikt met andere, 

voor het milieu aanmerkelijk gunstigere middelen.” 
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Binnen de stroomgebieden moeten de lidstaten de beschermde gebieden die werden 

aangewezen op grond van andere richtlijnen, met name Vogelrichtlijngebieden, 

Habitatrichtlijngebieden en Natura 2000-gebieden, in een register bijhouden (art. 6). Wanneer er 

voor zulke beschermde gebieden strengere normen gelden,  treden die in de plaats van de in of op 

grond van de KRW vastgestelde of vast te stellen normen. Ook kunnen er voor die gebieden door 

de lidstaten strengere normen worden vastgesteld. Mogelijk kunnen voor zulke gebieden op grond 

van andere (water)richtlijnen niet alleen strengere, maar ook aanvullende normen gelden. Die 

normen gelden dan uiteraard naast die van de Richtlijn (art. 7). Voor ieder stroom-gebieddistrict 

moet met ingang van 22 december 2009, en daarna telkens tenminste iedere zes jaar, een 

zogeheten stroomgebiedbeheersplan worden opgesteld (art. 13).  

Bijgevolg bestaat er voor de Westerschelde en de bijhorende natuurgebieden een 

wisselwerking tussen de Vogel-en Habitatrichtlijnen en de KRW. Voor de Scheldeverdragen van 

2005 zijn de eerstgenoemde richtlijnen van groter belang, doch kunnen de verplichtingen van de 

KRW niet achterwege worden gelaten. De Schelde moet namelijk integraal worden beheerd en in 

een goede status worden hersteld. Daaruit volgt dat milieuprojecten, die op zichzelf al verplicht zijn 

volgens de Vogel-en Habitatrichtlijn, ook vanuit de KRW noodzakelijk zijn om de waterkwaliteit te 

verbeteren. Zo moet bijvoorbeeld bij een milieueffectenrapport (MER) rekening worden gehouden 

met deze doelstellingen. Tevens moet de VNSC samenwerken met de ISC en vinden de reeds 

besproken milieuprincipes rechtstreeks toepassing op de uitvoering van de Scheldeverdragen, 

meer bepaald de milieuprojecten uit het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. 

 

5.1.4. De Project- en Plan-MER-richtlijnen 

 

Milieueffectrapportage vindt zijn oorsprong in de jaren ’70 in de Verenigde Staten van Amerika. 

Uitgangspunt is dat het beter is om proactief mogelijke schadelijke gevolgen te identificeren, dan 

nadien mitigerend op te treden. Daarom werd de Project-Milieueffectrapportrichtlijn (Project-

MER-richtlijn)188 in 1985 in Europa ingevoerd en in 2011 vervangen door een nieuwe Project-MER-

richtlijn. Hierop is de invloed van de Conventie van Espoo significant (cf. supra). Via de Project-

MER-richtlijn zijn lidstaten verplicht om een milieueffectenrapport (MER) uit te voeren voor 

projecten met een mogelijke impact op het milieu. In een MER dient te worden beschreven welke 

(in)directe gevolgen een project heeft op: a) mens, dier en plant; b) bodem, water, lucht, klimaat 
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en particuliere projecten ingetrokken en gecodificeerd in de Richtl. 2011/92/EU van het Europees Parlement en de 
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en landschap; c) materiële goederen en het culturele erfgoed; en, d) de samenhang tussen de 

onder vermelde factoren. (art. 3).  

Voor een eerste groep van projecten (Bijlage 1 Project-MER-richtlijn) dient steeds een MER 

te worden uitgevoerd (art. 4(1)). Hierbij stelt punt 8: “a) Waterwegen en havens voor de 

binnenscheepvaart voor schepen van meer dan 1 350 t. b) Zeehandelshavens, met het land 

verbonden en buiten havens gelegen pieren voor lossen en laden (met uitzondering van pieren voor 

veerboten) die schepen van meer dan 1 350 t kunnen ontvangen.” Voor een tweede groep 

projecten (Bijlage 2) dienen de lidstaten geval per geval op basis of op basis van drempelwaarden 

uit te maken of een MER dient te worden uitgevoerd (art. 4.2). In Bijlage 2 vermeldt punt 10 

“infrastructuurwerken”: “f) Aanleg van waterwegen (projecten die niet zijn opgenomen in bijlage I), 

werken inzake kanalisering en ter beperking van overstromingen (floodrelief werken). g) 

Stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of voor de lange termijn opslaan van water 

(niet onder bijlage I vallende projecten).”  

Voor deze categorie van projecten dienen de relevante selectiecriteria van bijlage III in acht 

te worden genomen (art. 4.3.). Bijlage III stelt dat bij de kenmerken van de projecten in het 

bijzonder rekening moet worden gehouden met: a) de omvang van het project; b) de cumulatie 

met andere projecten; c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; d) de productie van 

afvalstoffen; e) verontreiniging en hinder; en, f) risico van ongevallen, met name gelet op de 

gebruikte stoffen of technologieën. Tevens moet bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in 

de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, in het bijzonder in overweging worden 

genomen: a) het bestaande grondgebruik;  b) de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het 

regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied; c) het opnamevermogen van 

het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: i) wetlands; 

ii) kustgebieden; (...); iv) reservaten en natuurparken; v) gebieden die in de wetgeving van de 

lidstaten zijn aangeduid of door de Vogel en Habitatrichtlijnen.  

Bijgevolg moeten alle werken aan waterwegen en zeehavens verplicht een MER ondergaan, 

ofwel op basis van art 4.1. jo. Bijlage 1 Project-MER-Richtlijn, ofwel op basis van art. 4.2. en 4.3 jo. 

Bijlage 2 en 3 Project-MER-Richtlijn. Dit tenzij lidstaten geval per geval uitmaken dat het niet nodig 

is, wat zeer moeilijk te motiveren zal zijn. 

Uit de praktijk bleek echter dat belangrijke keuzes met een impact op het milieu soms al 

gemaakt werden voordat de MER-procedure voor een project was doorlopen. Dit was niet de 

bedoeling. Tijdens de planfase op bestuurlijk niveau (op nationaal, regionaal of lokaal niveau) kan 

de speelruimte om milieuwinst te boeken groter zijn, dan wanneer een project reeds wordt 

voorbereid. Dit heeft geleid tot de invoering van de aanvullende Plan-Milieueffectenrapportrichtlijn 
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(Plan-MER-Richtlijn).189 Deze richtlijn vult de MER-richtlijn aan door milieueffectbeoordeling te 

vereisen voor alle plannen en programma’s die, onder andere, voorbereid worden in het kader van 

de projecten waarvoor, gelet op het mogelijk effect op gebieden, een beoordeling vereist is uit 

hoofde van de artikelen 6 of 7 van de Habitatrichtlijn. Deze MER wordt uitgevoerd tijdens de 

voorbereiding en vóór de vaststelling of onderwerping aan de wetgevingsprocedure van een plan 

of programma (art. 4.1.). In principe gaat een Plan-MER dus vooraf aan een Project-MER. 

Laatstgenoemde dient ook veel specifieker in te gaan op alle gevolgen van een project. 

In een MER moet altijd staan of het voornemen gevolgen kan hebben voor Natura 2000-

gebieden. Dit moet onderbouwd worden aan de hand van de instandhoudingsdoelstellingen van 

die gebieden. Een project/plan mag doorgaan als er geen significante gevolgen zijn voor de 

instandhoudingsdoelstellingen. Als dat niet zeker is wordt het plan/project onderzocht in een 

“passende beoordeling”. Hierin wordt onderzocht welke effecten het plan kan hebben op de 

doelstellingen die zijn geformuleerd voor het betreffende Natura 2000-gebied. Bijhorende vragen 

zijn bijvoorbeeld: Welke instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd voor de 

soorten/habitattypen in het Natura 2000-gebied? Hoe gaat het op dit moment met die soorten en 

habitats? Welk effect heeft het plan op die soorten en habitattypen? Zijn er andere activiteiten die 

gevolgen hebben voor die soorten en habitats (cumulatie)? Is dit effect “significant” negatief (in het 

licht van de doelstellingen en de staat van instandhouding)? Hoe concreter het plan of project, hoe 

nauwkeuriger de beoordeling dient te verlopen.190 Voor werken aan een vaargeul of 

havenfaciliteiten dient steeds een MER te worden uitgevoerd. Indien, op basis van de passende 

beoordeling niet valt uit te sluiten dat er toch negatieve gevolgen zullen optreden, is er de uitweg 

van artikel 6.4 van de Habitatrichtlijn (cf. supra). 

 

5.1.5. De Richtlijnen inzake Toegang tot Milieu-informatie en Participatie bij Milieuzaken 

 

De Richtlijn inzake Toegang tot Milieu-informatie191 is de omzetting van de Conventie van Aarhus 

betreffende de toegang totmilieu-informatie in Europees recht (cf. Supra). Deze richtlijn heeft tot 

doel “Een verruimde toegang van het publiek tot milieu-informatie en verspreiding van die 

informatie dragen bij tot een verhoogd milieubewustzijn, een vrije gedachtewisseling, een 

doeltreffender deelneming van het publiek aan de milieubesluitvorming en, uiteindelijk, tot een 
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 Richtl. 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's 
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 COMMISSIE MER, factsheet nr. 5: Natura 2000. www.commissiemer.nl (geraadpleegd op 3/04/2014) 
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 Richtl. 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek 
tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtl. 90/313/EEG van de Raad, PbEU 2003 L 41/26.  
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beter milieu.”192 Via artikel 3 van deze richtlijn heeft iedereen het recht tot toegang tot informatie 

over het milieu in het bezit van de overheid, zonder dat daarbij een belang moet worden 

aangetoond. Weigering om informatie te verstrekken mag slechts op strikte gronden (artikel 4). 

Tevens heeft elke aanvrager recht op een procedure voor een bestuurlijke instantie indien 

informatie wordt geweigerd en recht op beroepsprocedure hiertegen voor een rechterlijke 

instantie (artikel 6). Tevens dient vanuit overheiswege systematisch informatie te worden 

verspreid, bij voorkeur in elektronische gegevensbanken (artikel 7). 

De Richtlijn inzake Participatie bij Milieuzaken193 is de omzetting van de Conventie van 

Aarhus betreffende publieke participatie bij beslissingen over het milieu. Deze richtlijn integreert 

deze participatieve rechten in de MER-richtlijnen en ook bij de Kaderrichtlijn Water. In essentie 

heeft “het publiek”  het recht op inspraak wanneer alle opties nog open zijn. Dit wil zeggen de 

mogelijkheid om opmerkingen en meningen kenbaar maken aan de bevoegde instantie(s) voordat 

het besluit over de vergunningsaanvraag wordt genomen. Hiermee moet terdege rekening worden 

gehouden en de bevoegde instantie dient afdoende te motiveren (artikel 2). 

Zoals reeds werd aangetoond, verloopt de publieke participatie bij milieuzaken niet steeds 

van een leien dakje. In Vlaanderen gebeurt dit op één moment, voor de vaststelling van het MER. In 

Nederland gebeurt dit op twee momenten, bij de ontwerpplannen en tevens bij de definitieve 

aanwijzingsbesluiten. Zo heeft iedereen recht op informatie, en kan daarenboven bezwaren 

indienen bij de toepasselijke rechterlijke instanties. Voor zowel Nederland en België is dit hun 

respectievelijke Raad van State. Dergelijke bezwaren kunnen aanleiding geven tot lange procedures 

waarbij projecten soms op losse schroeven komen te staan. Anderzijds is dit een extra reden om 

het gehele project goed te omkaderen en naar best wetenschappelijk inschattingsvermogen 

mogelijke schadelijke gevolgen te voorzien. 

 

5.1.6. De Richtlijn Overstromingsrisico's 

 

Het doel van de Richtlijn Overstromingsrisico’s194 is de beperking van de negatieve gevolgen van 

overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de 

economische bedrijvigheid. Deze richtlijn stimuleert de lidstaten tot informatie-inwinning, overleg 
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 Richtl. 2003/4/EG eerste overweging 
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 Richtl. 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van 
overstromingsrisico’s, PbEU L 288/27 
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en planvorming voor nationaal én grensoverschrijdend beheer van overstromingsrisico's (artikel 1). 

De Richtlijn Overstromingsrisico’s bevat geen kwantitatieve veiligheidsnormen, maar legt wel een 

aantal principes vast: niet-afwentelen van risico’s, een stroomgebiedaanpak, de risicobenadering 

(veiligheidsketen), het duurzaamheidsprincipe en publieke participatie. Verder legt de richtlijn de 

lidstaten een aantal verplichtingen op, namelijk: het maken van een voorlopige risicobeoordeling 

(uiterlijk eind 2011), het opstellen van overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten 

(uiterlijk eind 2013) en het opstellen van  overstromingsrisicobeheerplannen (uiterlijk eind 2015). 

Via deze richtlijn tracht Europa te anticiperen op klimaatverandering en wil een kader stellen voor 

een betere bescherming tegen overstromingen. Bovendien krijgen burgers, bedrijven en 

overheden inzicht in mogelijke overstromingsrisico's en wat er wordt gedaan om die te 

verminderen. In Nederland vindt deze richtlijn nauw aansluiting bij de Deltawerken en in 

Vlaanderen met het geactualiseerde Sigmaplan (cf. infra). 

 

5.1.7. De Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

 

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)195 uit 2008 is de milieupijler van het nieuwe 

geïntegreerde maritieme handel, transport, energie en visserijbeleid, zoals vastgelegd in het 

zogenaamde Europese “blauwboek” voor een Geïntegreerd Maritiem Beleid.196 Het doel van deze 

richtlijn ligt in de lijn van de KRW maar dan voor de zeewateren. De KRM beoogt het behalen van 

de goede milieutoestand van de Europese mariene wateren tegen 2021 en de bescherming van de 

hulpbronnen waarvan economische en sociale activiteiten afhankelijk zijn. De lidstaten moeten 

tegen 2015 programma’s met maatregelen ontwikkelen om de goede milieutoestand te behalen. 

Gezien de centrale rol die het Schelde-estuarium en de zeehavens van Zeeland en Vlaanderen 

vervullen inzake transport, scheepvaart en maritieme handel, zal de KRW voor de toekomst een 

belangrijke sturende impact hebben in de scheepvaartsector en in het Scheldegebied.197 
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5.1.8. De Europese inbreukprocedure tegen Nederland 

 

Zoals reeds vermeld, startte de Europese Commissie bij de uitvoering van het tweede 

Scheldeverruimingsverdrag in 1997 een inbreukprocedure tegen Nederland. Na bekendmaking van 

de Langetermijnvisie in 2001 en de daarin vermelde projecten, viel deze procedure stil. De 

Commissie was namelijk zeer gecharmeerd door de Langetermijnvisie en de daaruit volgende 

Ontwikkelisschets 2010. Ze zag daarin in ideale balans van natuurherstel, bescherming tegen 

overstromingen en ruimte voor duurzame economische groei. Maar toen in 2007 duidelijk werd 

dat in het kader de uitvoering van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 de Nederlandse regering 

opnieuw weigerachtig stond tegen ontpolderen, schreef de Commissie, op aandringen van 

Vlaanderen en enkele natuurorganisaties, een brief aan de Nederlandse overheid ter herinnering 

aan de verplichting tot natuurherstel. Hierbij stelde de Commissie dat ze de inbreukprocedure zou 

heropenen indien Nederland de projecten niet zou uitvoeren of geen wetenschappelijk 

onderbouwde alternatieven zou voorstellen. Nadat de Nederlandse regering het alternatief van 

buitendijks ontpolderen bekendmaakte en natuurorganisaties een zaak aanspanden bij de 

Nederlandse Raad van State, schreef de Commissie in 2009 een tweede brief met de vraag hoe het 

nieuwe plan tot natuurherstel zou leiden. Na overleg tussen de Commissie en Nederland, schreef 

de Commissie in 2011 een derde brief waarin het de alternatieve plannen van de regering verwierp 

en stelde dat het de inbreukprocedure heropstartte. Samen met de geschillenprocedure die voor 

de tweede maal door Vlaanderen was opgestart, bleek dit voldoende om de regering ertoe te 

dwingen de Hedwigepolder alsnog te ontpolderen (cf. infra). Daarop werd de inbreukprocedure 

tegen Nederland, die in feite reeds sinds 1997 loopt, weer stilgelegd. Daarom kan de Commissie 

alsnog de procedure hervatten. 

De modaliteiten van de inbreukprocedure staan beschreven in artikelen 258, 259 en 260 

VWEU. De Commissie kan de inbreukprocedure in werking stellen op basis van artikel 258 VWEU. 

Dit artikel bepaalt dat de Commissie een met redenen omkleed advies kan uitbrengen aan een 

lidstaat wanneer zij van mening is dat deze lidstaat haar verplichtingen krachtens de Verdragen 

niet is nagekomen. Dit artikel bepaalt ook dat de zaak bij het Hof van Justitie aanhangig kan 

worden gemaakt indien de betrokken staat dit advies niet opvolgt. De procedure bij het Hof van 

Justitie staat neergelegd in artikel 260 VWEU. Als de inbreukprocedure wordt opgestart, begint 

eerst de precontentieuze procedure. Dit is een administratieve procedure waarbij de Commissie de 

mogelijkheid geeft aan de lidstaat, in dit geval Nederland, om de situatie alsnog vrijwillig in orde te 

brengen. De procedure begint met de ingebrekestelling, waarna Nederland de mogelijkheid krijgt 

om binnen een bepaalde termijn haar opmerkingen mee te delen. Daarna brengt de Commissie 
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een met redenen omkleed advies uit over de inbreuk. Hierin moet zij gedetailleerd en coherent 

weergeven waarom zij van mening is dat de lidstaat haar verplichtingen niet nakomt. Als de lidstaat 

het probleem niet vrijwillig rechtzet, dan zal de contentieuze fase worden opgestart. De zaak wordt 

dan bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakt. Het Hof kan dan vaststellen dat de lidstaat zijn 

verplichtingen niet is nagekomen. Blijft de lidstaat ook na dit eerste (declaratoire) arrest in 

gebreke, dan kan de Commissie de zaak opnieuw aahangig maken voor het Hof dat vervolgens een 

dwangsom en/of boete kan opleggen aan de lidstaat. Dit duidt meteen ook op een nadeel van de 

inbreukprocedure: ze is zeer tijdrovend. Hierdoor bestond aan Vlaamse kant de vrees dat een 

dergelijke procedure de hernieuwing van de onderhoudsvergunning door Nederland zou 

bemoeilijkt worden. Daarom verkoos Vlaanderen te opteren voor de geschillenprocedure zoals 

voorzien in de Scheldeverdragen. 

De inbreukprocedure maakt ook duidelijk dat de Europese Commissie Nederland niet 

rechtstreeks kan dwingen om natuur te creëeren indien hierover geen afspraken zouden bestaan. 

De natuurrichtlijnen laten de lidstaten vrij om zelf te bepalen op welke manier het natuurherstel 

wordt gerealiseerd. De enige voorwaarde die aan het natuurherstel wordt gesteld, is dat het op 

een wetenschappelijk onderbouwde manier gebeurt en in overeenstemming met de 

instandhoudingsdoelstellingen. Indien het alternatief van Nederland dus voldoende 

wetenschappelijk onderbouwd zou zijn, zou de Commissie niet kunnen optreden. Zo zou het 

“voorstellen van alternatieven” een straatje zonder einde kunnen worden. Maar, omdat het 

Verdrag Ontwikkelingsschets de natuurprojecten duidelijk vastlegd, heeft ook de Europese 

Commissie hier een sterk argument mee. De 300 ha niet nader benoemde natuurprojecten in 

Zeeland zorgt wel nog voor enige onduidelijkheid (cf. infra).  

 in feite was Commissie zeer aangetrokken tot de projecten voorzien in het Verdrag 

Ontwikkelingsschets 2010. Daarbij werd dit beschouwd als een voorbeeld hoe ecologische en 

economische waarden en Europese milieuwetgeving tot een synergie konden komen. Daarom was 

de betrokkenheid van de Commissie bij de uitvoering van dit Verdrag aanzienlijk en werd er 

intensief met Nederland onderhandeld.198 

 

5.1.9. Conclusie betreffende de Europese milieurichtlijnen 

 

Door de bovenvermelde richtlijnen, die de lidstaten moeten omzetten in nationaal recht, rusten 

een aantal strenge verplichtingen op de lidstaten bij projecten met een (mogelijke) impact op het 
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milieu. Vooreerst zijn lidstaten verplicht om natuurgebieden af te bakenen. Bij deze beoordeling 

zijn economische en sociale criteria van geen tel. Daardoor worden havengebieden en bevaarbare 

rivieren in vele gevallen aangeduid als beschermde gebieden door hun unieke ecologische waarde. 

In beschermde gebieden gelden de strengste milieunormen, waarbij het milieu in een “goede 

natuurlijke toestand” moet worden hersteld. Dit geldt niet alleen voor soorten en habitats, maar 

tevens ook voor waterkwaliteit, vervuilingsgraad, etc. Daarbij moet desgevallend verplicht worden 

samengewerkt tussen lidstaten met een grensoverschrijdend waterlichaam. Daaruit volgt dat zowel 

Nederland en België/Vlaanderen wat betreft hun natuurgebieden de verplichting hebben om deze 

in een goede toestand te brengen. Indien nodig moet daarbij nieuwe natuur worden gecreëerd. Dit 

is het geval voor het Schelde-estuarium. Dit is één van de laatste natuurlijke estuaria van zijn soort 

in Europa, heeft een hoge ecologische waarde en moet bijgevolg worden hersteld door nieuwe 

natuur te creëeren. Deze verplichting bestond reeds voor de totstandkoming van de 

Scheldeverdragen, doch werd hierin geïncorporeerd. 

Voor nieuwe projecten in (of in de buurt van) natuurgebieden gelden daarenboven een 

aantal extra voorwaarden en procedureregels, waardoor deze projecten uitvoeren allesbehalve 

kinderspel wordt. Deze moeten een plan-en project-MER ondergaan, inclusief alle nodige 

inspraakmomenten. En indien (mogelijke) nadelige gevolgen worden ontdekt, dienen additionele 

natuurcompenserende maatregelen te worden genomen. Niet toevallig hebben de grootste 

juridische disputen betreffende de Vogel-en Habitatrichtlijnen betrekking op de bevaarbaarheid 

van rivieren en de uitbreiding van havens. Voorbeelden zijn: de baai van Dibden (Verenigd 

Koninkrijk), het Deurganckdok, WCT en de Tweede Maasvlakte.199 Deze projecten liepen grote 

vertraging op of werden geannuleerd door deze milieuverplichtingen. Daarbij komt dat de 

rechtspraak de verplichtingen uit de Vogel-en Habitatrichtlijnen doorgaans strikt interpreteert. Zo 

zal een louter economisch belang niet opwegen tegen natuurbelangen.  

Tevens zien we dat (Europees) milieurecht zeer sterk proceduregebonden is. De 

milieurichtlijnen zijn zeer specifiek en laten zeer weinig ruimte voor interpretatie voor de lidstaten. 

Dit is voornamelijk om de uniformiteit van het Europese natuurbeleid te handhaven. Een andere 

reden is dat een sterke en verplichte procedure zowat de enige mogelijkheid is om politieke 

inmenging tegen te gaan. Keerzijde van de medaille is echter dat het bijzonder moeilijk wordt om 

met de specifieke omstandigheden van een casus rekening te houden. Een voorbeeld is dat bij de 

aanpassingswerken in het Zwin de toegangsgeul naar de zee dient te worden aangepast in 

Nederland. Hierbij zal lokaal natuur (tijdelijk) verloren gaan, maar wel met het doel om in 
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Vlaanderen het Zwin gevoelig te vergroten en verbeteren. Dit dreigt een inbreuk te vormen op de 

Habitatrichtlijn, wat contradictorisch is, gezien het project juist wordt uitgevoerd ten gevolge van 

deze richtlijn. Eenzelfde situatie bestaat bij de ontpoldering van de Hedwigepolder. Deze situatie 

wordt aangegrepen om de werken tegen te houden in de procedure voor de Raad van State. De 

kans bestaat dat hierover een prejudiciële vraag zal worden gesteld aan het Hof van Justitie. 

Vanuit juridisch standpunt is er ook de (hypothetische) vraag of de Belgische/Vlaamse 

aanspraak betreffende het recht op verruiming in overeenstemming is met Europees milieurecht. 

Daarbij is de Europese Raad van Ministers niet bevoegd te oordelen of het Scheidingsverdrag van 

1839 voorrang heeft op het Europese gemeenschapsrecht. Daarom heeft de Raad zich over deze 

vraag bijgevolg niet uitgesproken. Ook de Europese Commissie heeft geen antwoord gegeven op 

deze vraag.200 België heeft altijd staande gehouden dat internationale verdragsregimes, zoals met 

name deze van de Schelde, voorrang hebben op Europese of nationale wetten. Anderzijds tracht 

Nederland de Europese milieuwetgeving en de nationale vertaling hiervan te interpreteren als 

primerend op de verdragen, of minstens dat de verdragen conform de Europese wetgeving moeten 

geïnterpreteerd worden. Dit is mijns inziens incorrect gezien de primordiale rechtsgeldigheid van 

de verdragen tussen België en Nederland. De Europese wetgeving legt bijgevolg bijkomende 

verplichtingen op aan beide landen, zonder de gevolgen van de verdragen te veranderen. Met 

andere woorden, de verruiming en het onderhoud van de Schelde vormen een internationale 

verplichting die op Nederland rust. Hierbij moeten ook de verplichtingen uit de Scheldeverdragen 

van 2005 worden begrepen. Daarnaast legt de Europese Unie een aantal voorwaarden en 

procedurele verplichtingen op met betrekking tot projecten die uit deze internationale 

verplichtingen voortkomen. Bijgevolg is er geen sprake van “verruiming óf natuurherstel”, maar 

wel van “verruiming én natuurherstel”.  

 

5.2. Europees vervoer-, maritiem en financieringsbeleid 

 

5.2.1. Europees (maritiem) vervoerbeleid  

 

Het vrije verkeer van goederen is één van de vrijheden van de interne markt van de Europese Unie. 

Sinds januari 1993 zijn de controles met betrekking tot het verkeer van goederen binnen de interne 

markt daarom afgeschaft en vormt de Unie één enkel grondgebied zonder grenzen. Op grond van 

de artikelen 34 tot en met 36 VWEU zijn invoer- en uitvoerbeperkingen tussen alle lidstaten 

                                                           
200

 E. VAN HOOYDONCK, The impact of EU environmental law on ports and waterways, Maklu, Antwerpen, 2006, 113-

158. Antwoord op vraag van EP-lid B. STAES dd. 28 februari 2000, Pb., C 280 E, 3 oktober 2000, 35 



88 
 

verboden. Zo stelt art. 34 VWEU: “Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke 

werking zijn tussen de lidstaten verboden.”201 Art 35 VWEU stelt hetzelfde voor uitvoerbeperkingen 

en art. 36 VWEU stelt hierop enkele uitzonderingen. Deze artikelen houden een actieve en passieve 

resultaatsverplichting in. Die verplichting wordt bijgevolg geschonden als een lidstaat in de zin van 

deze artikels niet of niet voldoende onderneemt om het vrij verkeer van goederen naar andere 

lidstaten te garanderen.202 Algemeen kan daarom gesteld worden dat het recht om goederen in te 

voeren via de Schelde ook een Europese dimensie heeft. Indien Nederland onvoldoende zou 

ondernemen om de scheepvaart naar Antwerpen te garanderen, zou dit bijgevolg een inbreuk zijn 

tegen artikelen 34 tot en met 36 VWEU. 

Tot vóór het Verdrag van Maastricht van 1992 was er weinig aandacht vanuit Europa voor 

vervoerbeleid. Met het Verdrag van Maastricht veranderde dit en maakte het systeem van “trans-

Europese netwerken” (TEN-netwerk) haar intrede om voor vervoer, telecommunicatie en energie 

infrastructuur een eengemaakte Europese markt te verkrijgen. In casu is het trans- Europese 

Vervoersnetwerk (TEN-V) van belang. Dit project kende een trage start, maar staat sinds het 

Verdrag van Lissabon hoger op de agenda. Zo heeft het Verdrag betreffende de Werking van de 

Europese Unie (VWEU) nu een “Titel VII Vervoer” en een “Titel XVI Transeuropese netwerken”. Het 

vervoerbeleid en het TEN-netwerk zijn gedeelde bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten. De 

EU tracht dit TEN-netwerk te realiseren door een combinatie van leidinggevende beslissingen, 

coördinatie, financiering en de uitgifte van richtlijnen.203 Artikel 171 VWEU bepaalt dat de EU de 

doelstellingen, prioriteiten en de grote lijnen van de maatregelen vastlegt. Toch bestaat er 

discussie of de lidstaten verplicht zijn deze uit te voeren.204 Het zijn alleszins de lidstaten die de 

projecten concrete invulling geven. We zien echter dat in het laatste decennium er vanuit de EU 

meer aandacht gaat naar het vervoerbeleid, waardoor de speelruimte voor de lidstaten kleiner 

wordt.  

De oorspronkelijke beschikking met betrekking tot het TEN-V netwerk dateert van 1996 en 

werd gewijzigd in 2010.205 Eind 2013 werd de financieringsfaciliteit gewijzigd, met onder andere 
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een verdrievoudiging van het budget voor vervoersinfrastructuurprojecten tot 26 miljard euro.206 

In januari 2014 werd het vervoerbeleid danig hervormd en valt de bevoegdheid onder het nieuw 

opgerichte Innovative and Networks Executive Agency (INEA), dat de taken overneemt van het 

Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA). De krachtlijnen van het huidige 

beleid voorzien in een multimodaal netwerk op twee niveaus: een “kernnetwerk” en een 

“uitgebreid netwerk”. Doel is de infrastructuurnetten voor vervoer over land, zee en de lucht tot 

één geheel te verenigen (art. 2). Een project kan als een project van gemeenschappelijk belang 

worden aangeduid, waardoor ze sneller kunnen worden uitgevoerd en mogelijk op Europese 

financiële steun kunnen rekenen. Op deze lijst staan biedt vier voordelen: projecten kunnen een 

versnelde plannings- en vergunningsperiode doorlopen (van maximaal 3,5 jaar); er wordt één 

nationale autoriteit aangewezen die optreedt als centraal punt voor de vergunningverlening; de 

procedures voor milieueffectbeoordeling verlopen gestroomlijnder; én, de projecten komen in 

aanmerking voor het zogenaamde Connecting Europe Facility (CEF)-fonds. Daarnaast werd een lijst 

van 30 prioritaire projecten aangeduid voor de periode 2007-2013 (waaronder bijvoorbeeld de 

totstandkoming van een Schelde – Seine-verbinding) Bij de uitvoering van projecten dient men 

uiteraard met de reeds vermelde milieurichtlijnen rekening te houden (art. 8).  

Havens vormen de toegangspoorten tot Europa en geschat wordt dat hun goederentrafiek 

tegen 2030 met de helft zal toenemen.207 Zo werd een lijst van 328 prioritaire Europese havens 

vastgesteld, 83 kernhavens en 236 deel uitmakende van het uitgebreid netwerk. Voor België staan 

op deze lijst de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en voor Nederland onder 

andere de Scheldehavens Terneuzen en Vlissingen. Al deze havens zijn zeehavens eerste 

categorie208 en tevens kernhavens en maken bijgevolg deel uit van het kernnetwerk van de EU.209 

In het kader van het TEN-V netwerk werd en wordt er intensief samengewerkt met betrekking tot 

de Schelde. Daarbij heeft bijvoorbeeld het Verdrag Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (cf. supra) 

een rol te vervullen. Zo wordt tussen 2008 en 2015 een systeem van River Information Services 

geïnstalleerd om navigatie op de Westerschelde met samenwerking tussen Vlaanderen en 

Nederland in goede banen te leiden.210 Dit overlapt met het Verdrag Gemeenschappelijk Nautische 
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Beheer. Tevens loopt tussen 2012 en 2015 een pilootproject tot unificatie van nationale 

douaneprocedures (Advanced National Networks for Administrations).211 Verder wordt de nieuwe 

Waaslandhavensluis deels gefinancierd door de EU.212 Ook wordt de Royerssluis, één van de oudste 

Antwerpse sluizen, gemoderniseerd,213 worden projecten met betrekking tot de haven van Gent 

ondernomen,214 en is de vorming van een Schelde-Seine verbinding een Europees prioritair 

project.215 Daaruit kunnen we concluderen dat een aantal (kleinere) aspecten van de uitvoering van 

de Scheldeverdragen overlappen met het TEN-V netwerk en mede gefinancierd worden door de 

EU.  

Samengevat, maritiem vervoer wordt uitdrukkelijk erkend als een betrekkelijk nieuwe 

prioriteit van het EU-beleid. Daartoe werd sinds 1996 een specifiek beleid gevoerd, met name via 

het trans-Europese vervoernetwerk. De Europese Commissie ziet nog grote opportuniteiten en 

uitdagingen voor zeehavens en het vervoer over binnenwateren. De uitbouw van extra 

infrastructuurcapaciteit is hiervoor cruciaal. In dit opzicht overlapt deze wetgeving met de pijler 

“toegankelijkheid van de Schelde” van de Langetermijnvisie, de Ontwikkelingsschets 2010 en de 

daaruit voortkomende Scheldeverdragen. Daarbij moet de reeds aangehaalde milieuwetgeving 

gerespecteerd worden en wordt het moeilijk om (zee)havens te onderhouden, verbeteren en uit te 

breiden omdat deze doorgaans aan natuurgebied grenzen. Betreffende dit knelpunt biedt deze 

Europese vervoerswetgeving bijgevolg geen echte oplossing.   

 

5.2.2. Het Gemeenschappelijk Maritiem Beleid 

 

Als betrekkelijk nieuw Europees instrument dient ook het Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) te 

worden vermeld. Het GMB is een holistische benadering van alle maritieme 

beleidsaangelegenheden van de EU. “Vanuit de gedachte dat de Unie, door een gezamenlijk beleid 

inzake de zeeën en oceanen vast te stellen, tot een hogere opbrengst kan komen met geringere 

schade voor het milieu, bestrijkt het GMB uiteenlopende terreinen, zoals visserij en aquacultuur, 

scheepvaart en zeehavens, het mariene milieu, marien onderzoek, offshore-energie, scheepsbouw 
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en zeegerelateerde sectoren, maritiem toezicht, maritiem en kusttoerisme, werkgelegenheid in de 

maritieme sectoren, ontwikkeling van kustregio's en externe betrekkingen in maritieme zaken”216 

De basis van het GMB werd in 2005 gelegd wanneer de Commissie een mededeling publiceerde 

over een geïntegreerd maritiem beleid voor de EU met daarin de geplande doelstellingen. In 2011 

leidde dit tot de verordening betreffende het GMB.   

 In casu is vooral relevant hoe de EU duurzaam gebruik van zowel de zeeën als kustregio’s 

tracht te combineren. Voor de scheepvaart wordt ingezet op efficiëntie en wereldwijd 

concurrentievermogen via een Europese maritieme vervoersruimte zonder grenzen en een 

zeevervoersstrategie voor 2008-2018. Voor zeehavens werkt de EU aan het uitgeven van 

richtsnoeren voor de toepassing van milieuwetgeving die betrekking heeft op havens en het 

voorstellen van nieuw havenbeleid. Meer in het algemeen met betrekking tot het maritiem milieu 

wordt gewerkt aan het beperken van het effect van klimaatverandering en het aanpassen aan 

klimaatverandering in kustgebieden, alsmede het verminderen van de verontreiniging en de 

uitstoot van broeikasgassen door schepen. Op het vlak van kennis en innovatie wordt ook 

intensiever samengewerkt tussen de lidstaten. De EU wil aan haar maritiem beleid intern en extern 

meer zichtbaarheid geven. Zo wordt jaarlijks op 20 mei een Europese Maritieme Dag gevierd.217 

Het GMB staat nog in haar kinderschoenen en vooralsnog blijft het wetgevend kader beperkt tot de 

verordening betreffende het GMB en enkele mededelingen van de Commissie. Voor de toekomst 

wordt verwacht dat het GMB zich verder zal concretiseren en er meer overeenstemming zal 

ontstaan met andere beleidsvelden. Maar we kunnen nu reeds besluiten dat de Scheldeverdragen 

van 2005 met hun integrale aanpak met de drie pijlers ‘”toegankelijkheid”,  “veiligheid” en 

“natuurlijkheid” in deze strategie passen. 

  

5.2.3. Conflicterende objectieven en het integratieprincipe 

 

Zoals werd aangetoond, bestaat er bij de uitvoering van de Scheldeverdragen een scherp 

spanningsveld tussen enerzijds economische en anderzijds ecologische belangen. Dit is niet 

verwonderlijk aangezien op het Europese wetgevend niveau deze spanningen eveneens bestaan. 

Om deze conflicterende belangen te evalueren, is het integratieprincipe de sleutel. Artikel 11 

VWEU stelt: “De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en 
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uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie, in het bijzonder met het oog op het 

bevorderen van duurzame ontwikkeling.” Het vervoerbeleid maakt deel uit van dit EU-beleid (art. 

4.2.(g) en (h) VWEU). Dit betekent dat bij de uitvoering van het vervoer- en TEN-netwerkbeleid de 

doelstelling van behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu moet 

nageleefd worden. Het integratieprincipe is zodus de manier om het milieubeleid, dat recenter is 

dan het economische beleid, te integreren in het laatsgenoemde zonder één van beide prioritair te 

maken. Het integratieprincipe rust ook indirect op de lidstaten.218  

 Verder staat in het Besluit betreffende het TEN-V-netwerk219 (overwegingen 13, 14 en 15) 

dat alle plannen, programma’s en projecten dienen geëvalueerd te worden conform de reeds 

vermelde Europese milieuwetgeving. Artikel 8 van hetzelfde Besluit hethaalt deze verplichting 

specifiek voor de MER-Richtlijnen. Verder maken artikelen 2, 5, 19, 23 en 27 van dit Besluit melding 

van “duurzaamheid, het milieu of milieuoverwegingen.” Dit om te benadrukken dat milieubelangen 

een centrale plaats innemen bij het Europese vervoerbeleid. Niet alleen in Antwerpen, maar ook in 

andere havens zien we dat de toegang tot de haven en delen van het havengebied onder Europese 

natuurbeschermingsrichtlijnen vallen. Dit is niet verwonderlijk, want doorgaans zijn (de 

toegangswegen tot) havens gelegen in waterrijke gebieden met een diverse biotoop en een 

bijzonder belang voor vogels. Daarenboven hebben we gezien dat bij de initiële toewijzing van 

natuurgebieden, economische belangen geen rol mogen spelen. Daardoor krijgen vele 

havengebieden een speciaal statuut en dienen strenge voorwaarden te worden vervuld om 

wijzigingen in het gebied aan te brengen. Algmeen kan daardoor gesteld worden dat het beleid in 

en om de haven meer en meer in het licht wordt geplaatste van milieudoelstellingen, dan van 

economische doelstellingen, zoals transportbeleid. 

 

5.2.4. Staatssteun aan infrastructuurprojecten 

 

Tevens moet een woordje worden gezegd over de vraag of staatshulp bij de uitvoering van 

infrastructuurprojecten geoorloofd is in het licht van Europese wetgeving, aangezien de uitvoering 

van de projecten uit het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 worden gefinancierd door Vlaanderen 

en Nederland. Artikelen 107 tot en met 109 VWEU vormen de grondslag voor het verbod op 

staatshulp, met ook de uitzonderingen daarop. De Commissie heeft bepaald dat staatssteun aan 

haven- en vervoersinfrastructuur niet verboden is onder artikel 107 VWEU indien de infrastructuur 
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de facto en de jure open is voor alle gebruikers zonder onderscheid.220 Daartoe behoren dijken, 

golfbrekers, sluizen en andere hoogwaterbeschermende maatregelen, bevaarbare kanalen 

(waaronder baggeren), lichten, boeien, bakens, etc. In een oordeel uit 2004 met betrekking tot de 

Vlaamse zeehavens, stelde de Commissie dat publieke financiering voor de bouw, het onderhoud 

(waaronder de verwerking van baggerspecie) en de exploitatie van de maritieme toegangswegen 

en het onderhoud en de exploitatie van zeesluizen, geen staatssteun vormen.221 De Commissie 

oordeelde dat dit een publieke taak in het algemeen belang is. Vervolgens oordeelde de Commissie 

dat dergelijke staatssteun conform artikel 107.3.(c) VWEU is, namelijk “steunmaatregelen om de 

ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale 

economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt 

daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.” In dit 

opzicht oordeelde de Commissie dat de EU een beleid voert om meer milieuvriendelijke 

vervoerswijzen, zoals zeetransport, te bevorderen. Hiervoor is de ontwikkeling van havens een 

belangrijke component.222  

Voor de vervoersector laat artikel 93 VWEU bepaalde steunmaatregelen toe voor bepaalde 

met het begrip "openbare dienst" verbonden, verplichte dienstverrichtingen. Deze alternatieve 

grond voor goedkeuring van staatssteun wordt ook soms gebruikt door de Commissie om 

staatssteun te dulden. Op basis van artikel 93 VWEU moet aan drie voorwaarden worden voldaan. 

Ten eerste, de staatssteun bij het project is noodzakelijk om de totale financiering van het project 

of de activiteit in het belang van de Gemeenschap mogelijk te maken. Ten tweede , de steun moet 

worden verleend op basis van niet-discriminerende voorwaarden. Ten derde mag de steun de 

mededinging niet verstoren.223 Hierbij benadrukt de Commissie telkens dat bij de shift in het 

vervoerbeleid naar een meer gebalanceerde mix, prioriteit moet worden gegeven aan 

investeringen in infrastructuur. 
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HOOFDSTUK VI: Nationaal en gewestelijk recht 

 

In dit hoofdstuk wordt verder toegespitst op de omzetting van het internationaal en Europees 

milieurecht in nationale en regionale wetgeving. De Vogel- en de Habitatrichtlijnen, de 

Kaderrichtlijn Water en overige reeds vermelde milieurichtlijnen zijn namelijk richtlijnen. Dit wil 

zeggen dat het te bereiken resultaat bindend is, doch aan de nationale instanties wordt de 

bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.224  Daarom moeten deze richtlijnen worden 

omgezet in nationale wetgeving, waarbij verschillen ontstaan. Het is onmogelijk in het kader van 

deze thesis om alle wetgeving en toepasselijke procedures volledig te bespreken. Daarom zullen 

hier de belangrijkste milieuwetten en bepalingen worden besproken met als doel het kader te 

schetsen waarbinnen het Verdrag Ontwikkelinsschets 2010 werd uitgevoerd. Daarbij zal eerst de 

Vlaamse natuurwetgeving en nadien de Nederlandse wetgeving worden besproken (voor een 

overzicht, zie: Bijlage 1: Uitgewerkt juridisch kader bij een grensoverschrijdend MER).  

 

6.1. Natuurwetgeving in Vlaanderen 

 

In de Belgische grondwet en de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

zijn de bevoegdheden van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten vastgelegd. 

Overeenkomstig deze grondwettelijk vastgestelde bevoegdheidsverdeling zijn de gewesten op hun 

hele territorium bevoegd voor: het waterbeleid (inclusief drinkwaterbeleid); de landinrichting; het 

natuurbehoud; openbare werken en vervoer. Aangezien natuurbeleid een gewestelijke 

bevoegdheid is, was het bijgevolg aan Vlaanderen om de Vogel-en Habitatrichtlijn  te 

implementeren. In Vlaanderen is de omzetting gebeurd op basis van het Decreet betreffende 

Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu van 1998225 en het Soortenbesluit van 2009.226  Daarnaast is 

ook de MER-wetgeving een gewestelijke bevoegdheid, met het Decreet Milieueffect- en 

Veiligheidsrapportage,227 het Decreet MER over Plannen en Programma’s228 en de bijhorende 

uitvoeringsbesluiten.229 

 Vlaanderen kent verschillende statuten voor de bescherming van natuurgebieden: Wetlands  

of Ramsargebieden, Natura 2000-gebieden, Vlaamse en Erkende natuurreservaten, Bosreservaten, 
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 Art. 288 VWEU. 
225

 Afd. 3bis, Decr.Vl betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, BS 10 januari 1998. 
226

 Art. 2 e.a., BVR met betrekking tot soortenbescherming en Soortenbeheer van 15 mei 2009, BS 13 augustus 2009. 
227

 Decr.Vl Milieueffect- en Veiligheidsrapportage van 18 december 2002, BS 13 februari 2002. 
228

 Decr.Vl. MER over Plannen en Programma’s van 27 april 2007, BS 20 juni 2007. 
229

 Zoals het BVR Project-MER-plicht van 10 december 2004 en het BVR MER over Plannen en Programma’s: Aanvulling 
Decreet van 12 oktober 2007. 
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Gebieden van het Duinendecreet, Beschermde landschappen, het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), 

etc. Vaak treedt er een overlapping op tussen 2 of meerdere beschermingsstatuten. In dit 

onderdeel zullen we ons echter beperken tot de omzetting van de Vogel-en Habitatrichtlijnen, de 

KRW en de MER-richtlijnen.  

  

6.1.1. Het Decreet Natuurbehoud 

 

Het Vlaams Decreet betreffend het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu werd uitgevaardigd op 

21 oktober 1997230 en heeft tot doel een beleid van natuurbehoud en van vrijwaring van het 

natuurlijk milieu te kunnen voeren en handhaven. In Vlaanderen ging het lange tijd niet goed met 

de omzetting van de Vogel-en Habitatrichtlijnen. Zo kreeg België in 2000 twee met redenen 

omklede adviezen van de Europese Commissie wegens een gebrekkige omzetting.231 In 2003 werd 

België vervolgens veroordeeld door het Europees Hof van Justitie wegens het niet nakomen van de 

verplichtingen onder beide richtlijnen.232 Het arrest slaat op het Vlaamse Gewest voordat het 

Decreet Natuurbehoud werd gewijzigd. Deze wijziging vond plaats in 2002, waarbij het Decreet 

Natuurbehoud in overeenstemming met de richtlijnen werd gebracht. Ten gevolge hiervan werd de 

aanwijzingsprocedure van Natura 2000-gebieden gewijzigd en artikelen 36bis en 36ter van het 

Decreet Natuurbehoud ingevoerd, waarnaar de wettelijke bepalingen aangaande de Natura 2000-

gebieden grotendeels kunnen worden teruggeleid (cf. supra, artikel 6 lid 3 en 4 van de 

Habitatrichtlijn). Artikel 36bis van het Decreet Natuurbehoud regelt hoe Speciale 

Beschermingszones worden aangeduid. Artikel 36ter van het Decreet Natuurbehoud stelt het kader 

waarbinnen (nieuwe) activiteiten in Natura 2000 gebieden kunnen plaatsvinden, zoals in casu de 

baggerwerken in de Westerschelde en de natuurprojecten. 

 Zoals reeds werd aangegeven, is elke Europese lidstaat verplicht om Speciale 

Beschermingszones volgens de Vogel-en Habitatrichtlijnen af te bakenen, waarbinnen men deze 

soorten en habitattypes moet beschermen. In deze gebieden moeten de lidstaten maatregelen 

nemen om een gunstige staat van instandhouding te bekomen. Het Vlaamse voorstel van Speciale 

Beschermingszones en gekoppelde maatregelen voor het Natura 2000-netwerk, werd vastgelegd 

door de Europese Commissie in een beschikking van 7 december 2004.233 De definitieve aanwijzing 
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 Decr.Vl van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 10 januari 1998, zoals 
gewijzigd BS 30 augustus 2002. 
231

 Met redenen omkleed adviezen in zaak 98/2226 van de Commissie van 10 februari 2000 en in in zaak 99/4814 van 
de Commissie van 19 juli 2000. 
232

 HvJ 27 februari 2003, nr. C-415/01, Commissie t. België. 
233

 Besch. van de Commissie van 7 december 2004 tot vaststelling, op grond van Richl. 92/43/EEG van de Raad, van de 
lijst van gebieden van communautair belang voor de continentale biogeografische regio, Pb.L. 2004 nr. 382. 
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van de Speciale Beschermingszones door de Vlaamse Regering gebeurde pas met het Besluit van 4 

april 2009 betreffende de aanwijzing van Speciale Beschermingszones en de vaststelling tot 

instandhoudingsdoelstellingen.234 In totaal heeft Vlaanderen 166.187 ha Natura 2000-gebieden 

(12,3% van het territorium).  Er is deels overlapping met de Speciale Beschermingszones van de 

Vogelrichtlijn en Speciale Beschermingszones van de Habitatrichtlijn. In het Natura 2000-netwerk 

werden voor Vlaanderen geen mariene gebieden inbegrepen omdat deze onder de Belgische 

federale overheid vallen.235 Van deze lijst liggen vier speciale habitatbeschermingszones geheel of 

gedeeltelijk binnen het estuarium van de Schelde.236 Aanvankelijk werden slechts delen van de 

Westerschelde aan Vlaamse237 zijde opgenomen in het Natura 2000-netwerk. De Europese 

Commissie verduidelijkte echter dat het watersysteem zelf en aansluitende estuariene zones 

dienden opgenomen te worden om de habitats in hun geheel te beschermen. Dit geldt ook voor 

Nederland, waardoor de gehele Westerschelde en het verdronken land van Saeftinghe als natura 

2000-gebied werden gedesigneerd (cf. infra). In de Ontwikkelingsschets 2010 werd daarom 

besloten de gehele Zeeschelde de status van Speciale Beschermingszone te geven. Dit werd 

definitief door het Besluit van 15 februari 2008, waarbij de procedure van artikel 36bis van het 

Decreet Natuurbehoud werd gevolgd.238 Vlaanderen wees verschillende gebieden van het 

noordelijk stroomgebied van de Schelde aan als Vogelrichtlijngebied,239 en een groot aantal 

gebieden tussen de stad Gent en de Nederlandse grens als Habitatrichtlijngebied240, deels 

overlappend met Vogelrichtlijngebieden (zie Bijlage 8: kaart met Vogel- en 

Habitatrichtlijngebieden, inclusief de Natura 2000-gebieden). Artikel 36ter van het Decreet 

Natuurbehoud is op deze lijst van beschermde gebieden van toepassing.  

                                                           
234

 BVR van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van de speciale beschermingszones en de vaststelling van 
instandhoudingsdoelstellingen, BS 28 mei 2009. 
235

 België heeft momenteel 458 Natura 2000-sites met een totale oppervlakte van 513.600 ha of 12,7% van het 
grondgebied (land en zee). 
236

 “Schelde- en Durme-estuarium van de grens tot Gent” (BE230000631); “de bossen van het zuidoosten van de 
Zandleemstreek” (BE2300004421); “de bovenloop van de Grote Nete” (BE210000402); “het valleigebied van de Kleine 
Nete” (BE2100026). 
237

 De omvang van het Natura 2000 netwerk in Vlaanderen is online beschikbaar op een digitale kaart. http://geo-
vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/natura2000/ (geraadpleegd op 16/11/2013) 
238 H. SCHOUKENS, M. BOGAART en A. CLIQUET “De verdieping van de Westerschelde: de stuwing voorbij”, 
TMR 2010, 311. 
239

 Zie voor Vlaanderen: BVR van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 
van de Richtl. 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand, BS 29 oktober 1988; gewijzigd door het BVR van 20 september 1996, BS, 12 oktober 1996; gewijzigd door 
het BVR van 23 juni 1998, BS 25 juli 1998; gewijzigd door het BVR van 17 juli 2000, BS 31 augustus 2000; op basis 
waarvan onder meer de Schorren en polders van de Beneden-Schelde werden aangewezen als Vogelrichtlijngebied.  
240

 Het hele estuarium aan Vlaamse zijde werd aangewezen door het BVR van 15 februari 2008 houdende de definitieve 
vaststelling van het gebied “Waterzone van het gebied Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot 
Gent” dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone in toepassing van de Habitatrichl. 92/43/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992, BS 31 maart 2008. 

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/natura2000/
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/natura2000/
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Bij elk Natura 2000-gebied dient een specifieke lijst met “instandhoudingsdoelstellingen” te 

worden opgenomen. De gekoppelde lijst met instandhoudingsdoelstellingen (of kortweg 

natuurdoelen)241 van toepassing op deze zones, werd goedgekeurd met het Besluit van 23 juli 2010 

van de Vlaamse Regering tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor 

Europees te beschermen soorten en habitats.242 Dit proces van natuurdoelen opstellen verliep in 

twee fases. In een eerste fase werden gewestelijke natuurdoelen (G-IHD) opgemaakt die gelden 

voor heel Vlaanderen.243 Deze werden vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 

2010. De natuurdoelen geven weer wat in totaal in Vlaanderen nodig is om de bedreigde Europese 

soorten en habitats een veilige toekomst te geven.  In de tweede fase worden specifieke 

natuurdoelen opgemaakt per Natura 2000-gebied. Dit zijn de specifieke natuurdoelen, of kortweg 

S-IHD, die vastleggen welk gebied welk deel van de opdracht voor zijn rekening neemt.244 Deze 

specifieke natuurdoelen werden, na de deadline van 2012, nog niet allen definitief goedgekeurd.  

 De specifieke lijst natuurdoelen voor het Schelde-estuarium kwam tot stand na een 

uitvoerig advies door de Universiteit van Antwerpen,245 rekening houdende met de Ramsar 

Conventie, de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Kaderrichtlijn Water, de doelstellingen 

“natuurlijkheid” van de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium en het Vlaams Decreet 

Natuurbehoud.246 De natuurdoelen incorporeren tevens de reeds vermelde doelstellingen voor de 

speciale vogelbeschermingszones, in die mate dat ze onderdeel vormen van het Schelde-

estuarium.247 De natuurdoelen in het rapport hebben drie beoordelingscriteria: een 

ecosysteembenadering, een habitatbenadering en een soortbenadering. Om de verschillende 

habitats te beschermen en te herstellen, werd in het rapport in 500 ha extra slik en 1500 ha extra 
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 Zie Natura 2000 in Vlaanderen, http://www.natura-2000.be/bepalen_doelen  (geraadpleegd op 21 april 2014) 
242

 BVR 23 juli 2010 tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te 
beschermen soorten en habitats, BS 5 mei 2010. 
243

 Art. 1, 17°  BVR van 3 april 2009 stelt: “gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen : de verbeter- of behoudopgaven 
voor het behouden, herstellen of ontwikkelen van een gunstige staat van instandhouding op Vlaams niveau van in het 
Vlaamse Gewest voorkomende Europees te beschermen habitats of soorten.” 
244

 Art. 1, 14° BVR van 3 april 2009 stelt: “instandhoudingsdoelstellingen voor een Europees te beschermen gebied : de 
verbeter- of behoudopgaven voor de Europees te beschermen habitats of populaties van Europees te beschermde 
soorten en hun leefgebieden, waarvoor het Europees te beschermen gebied is aangemeld of die in het Europees te 
beschermen gebied voorkomen.” 
245

 F. ADRIAENSEN et al., Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium, 30 juni 2005, 249. 
246

 H. SCHOUKENS, M. BOGAART en A. CLIQUET “De verdieping van de Westerschelde: de stuwing voorbij”, TMR 2010, 

311. 
247

 In totaal werden negen habitattypen aangeduid: H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde 
zandbanken; H1130 Estuaria; H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en 
andere zoutminnende soorten; H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae); H1330 Atlantische 
schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae); H2110 Embryonale wandelende duinen; H2120 Wandelende duinen op de 
strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”); H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides; H2190 Vochtige 
duinvalleien, en zes subtypes. Daarnaast werden ook zes beschermde soorten uit de Habitatrichtlijn en 36 beschermde 
vogelsoorten uit de Vogelrichtlijn aangeduid. Zie: Programmadirectie Natura 2000, Natura 2000-gebied Westerschelde 
& Saeftinghe PDN/2009-122 

http://www.natura-2000.be/bepalen_doelen
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schorgebieden voorzien in het Schelde-estuarium.248 De Vlaamse Regering verklaarde zich op 22 

juli 2005 akkoord met deze doelstelling en de geformuleerde natuurdoelen. Zo werden de 

natuurdoelen in bijlage bij de beslissing inzake de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium 

opgenomen (Ontwikkelingsschets 2010, geactualiseerd Sigmaplan en 

natuurbehoudsdoelstellingen).249 De natuurdoelen voor het Schelde-estuarium liepen dus voorop 

op het proces van samenstellen van de gewestelijke en gebiedsspecifieke 

instandhoudingsdoelstellingen, dat pas in 2008 werd opgestart en tot het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 23 juli 2010 leidde.  

Eens de specifieke natuurdoelen zijn goedgekeurd, dient voor elk Natura 2000-gebied een 

natuurrichtplan (of gebiedsplan)250 te worden opgemaakt. Een natuurrichtplan zegt hoe de 

natuurdoelen voor dat gebied gehaald kunnen worden en wie wat doet. Het is het draaiboek van 

een Natura 2000-gebied. De natuurrichtplannen roepen geen nieuwe wettelijke instrumenten in 

het leven. Wel passen ze de bestaande instrumenten toe op maat van het gebied. Ze dienen binnen 

vijf jaar na de aanwijzing van het gebied te worden vastgesteld.251 De natuurrichtplannen die 

betrekking hebben op een speciale beschermingszone, moeten de natuurdoelen voor dat gebied 

als visie nemen. Voor de bovenvermelde Speciale Beschermingszones werden nog geen 

natuurplannen teruggevonden.252 Zo werd ook voor het Schelde-estuarium nog geen definitief 

natuurrichtplan vastgesteld. De Langetermijnvisie 2030, de Ontwikkelingsschets 2010 en het 

geactualiseerde Sigmaplan gelden wel als uitgangspunt voor projecten (cf. infra). 

Conform artikel 36ter van het Decreet Natuurbehoud dient een passende beoordeling, zo 

nodig binnen een MER, worden uitgevoerd bij projecten. Een passende beoordeling geeft een 

nauwkeurige beschrijving van het plan of project en beschrijft welke maatregelen dienen te 

worden genomen indien negatieve effecten zouden ontstaan. De uitvoering van projecten mag 

namelijk geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale 

beschermingszone veroorzaken (cf. supra, rechtsgevolgen van baggerwerken in natura 2000-

gebied; en voor een analoge bespreking De Natuurbeschermingswet 1998 in Nederland). 
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 F. ADRIAENSEN et al., Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium, 30 juni 2005, p. 227 en 229. 
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 H. SCHOUKENS, M. BOGAART en A. CLIQUET “De verdieping van de Westerschelde: de stuwing voorbij”, TMR 2010, 

312. 
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 Art. 2, 39° van het Decr.Vl Natuurbehoud stelt: “natuurrichtplan: een plan dat aangeeft wat op het vlak van 
natuurbehoud voor een specifiek gebied wordt beoogd en waarin de instrumenten en maatregelen zijn opgenomen die 
al dan niet projectmatig verlopen, om de beoogde doelstellingen op het vlak van natuurbehoud te realiseren.” 
251

 Art. 48, §1 Decr.Vl Natuurbehoud. 
252

 X, Natuurrichtplannen, http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Natuur%20en%20Natura%202000/Natuurrichtplannen.aspx (geraadpleegd op 30 april 2014) 

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuur%20en%20Natura%202000/Natuurrichtplannen.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuur%20en%20Natura%202000/Natuurrichtplannen.aspx
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6.1.1.1. Het Natuurbesluit van 1998 

 

Het Decreet Natuurbehoud is een kaderwet waaraan uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering 

verbonden zijn. Het Natuurbesluit van 23 juli 1998 stelt nadere regels ter uitvoering van dit 

Decreet, met een aantal vergunningsverplichtingen.253 Conform het Decreet Natuurbehoud bestaat 

er niet altijd een verplichting om een vergunning aan te vragen voor schadelijke activiteiten. Maar 

hierop bestaan enkele uitzonderingen. Zo is er het “afwijkings- en natuurvergunningsregime voor 

bepaalde typen vegetatie en kleine landschapselementen” uit het Natuurbesluit. Zo stelt artikel 7 

§1, 6° van het Natuurbesluit dat het wijzigen van moerassen en waterrijke gebieden verboden is. 

Volgens bijlage V van dit Natuurbesluit vallen ook slikken en schorren hier onder.254 Hierop bestaan 

echter een aantal uitzonderingen. De voornaamste uitzonderingen staan ten eerste onder artikel 7 

§2, namelijk: 1° rondom huiskavels; 2° mits regelmatige bouwvergunning; of, 3° geregeld in een 

aantal specifieke plannen, zoals beheersplannen voor natuurreservaten, etc. Een tweede 

uitzonderingscategorie wordt bepaald in artikel 8 §1 van het Natuurbesluit, dat stelt: “De minister 

kan bij gemotiveerd besluit individuele afwijkingen toestaan op de verbodsbepalingen van artikel 7, 

mits de aanvrager de zorgplicht opgelegd door artikel 14 van het decreet naleeft.” 

 Daarbovenop stelt artikel 9 van het Natuurbesluit een natuurvergunningsplicht in voor 

Speciale Bescherminszones255 en watergebieden van internationale betekenis.256 Deze 

natuurvergunning dient te worden bekomen voor een aantal ingrijpende maatregelen, zoals: het 

vernietigen, beschadigen of doen afsterven van vegetatie257; het wijzigen van het reliëf met 

inbegrip van nivellering van het microreliëf258; en, het rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen van 

de waterhuishouding door drainage, ontwatering, dichten alsook het wijzigen van het 

overstromingsregime van vegetatie (cf. infra Hoofdstuk VII voor een gedetailleerde bespreking bij 

de natuurprojecten uit het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010).259 De procedure voor 

natuurvergunningsaanvragen wordt gevoerd voor door de gemeenteraad of de bestendige 

deputatie van de provincie, zoals beschreven in artikelen 11 tot 14 van het Natuurbesluit.  
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 BVR 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Decr.Vl van 21 oktober 1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijke milieu, BS 10 september 1998. 
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 Bijlage V van het BVR van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Decr.Vl. van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu, BS 10 september 1998. 
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 Art. 9, 2° Natuurbesluit 
256

 Art. 9, 3° Natuurbesluit 
257

 Art. 10 § 1, 1° b) Natuurbesluit 
258

 Art. 10 § 1, 1° e) Natuurbesluit 
259

 Art. 10 § 1, 1° f) Natuurbesluit 
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6.1.1.2. Het Soortenbesluit van 2009 

 

Naast de hierboven beschreven verplichtingen, moet ook steeds rekening worden gehouden met 

de regelgeving inzake soortenbescherming, zoals de Vogel-en Habitatrichtlijn voorschrijven. Deze 

wetgeving zit vervat in het Soortenbesluit van 15 mei 2009.260 Via dit Soortenbesluit stelt de 

bevoegde minister, door een ministerieel besluit, rode lijsten vast. Een rode lijst is een lijst van 

inheemse soorten, die op basis van objectieve criteria worden ingedeeld in klassen, naargelang hun 

graad van bedreiging.261 De afwijkingsmogelijkheden op de beschermingsvoorschriften, zoals een 

vergunning, zitten vervat in artikelen 19 tot 23, zoals bijvoorbeeld artikel 20 § 1, 2°: “in het kader 

van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale en 

economische aard, en voor het milieu gunstige effecten.” Deze afwijking dient te worden bekomen 

bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 

6.1.2. Het Decreet Integraal Waterbeleid 

 

 Sinds 24 november 2003 is in Vlaanderen het Decreet Integraal Waterbeleid (DIW) van kracht.262 

Dit decreet is de omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water en organiseert en structureert 

het waterbeleid in Vlaanderen. Het tekent een waterbeleid uit met aandacht voor alle facetten van 

het watersysteem en voor de raakvlakken met andere beleidsdomeinen. Het DIW reikt onder meer 

een aantal instrumenten aan om het integraal waterbeleid beter in de praktijk te kunnen brengen: 

de watertoets, oeverzones, de instrumentenmix verwerving van onroerende goederen, 

aankoopplicht en vergoedingsplicht en de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig 

gebied. Daarnaast regelt dit decreet hoe de watersystemen ingedeeld worden in stroomgebieden 

en stroomgebieddistricten, bekkens en deelbekkens. Zoals reeds vermeld, wordt bij het integraal 

waterbeheer in het Scheldestroomgebied samengewerkt over de landsgrenzen heen via de 

Internationale Scheldecommissie. Er zijn, net zoals bij het Decreet Natuurbehoud, een aantal 

Uitvoeringsbesluiten die het beleid concreet maken. Doch zou het ons te ver brengen deze 

afzonderlijk te bespreken. De voornaamste conclusie hier is dat, naast de milieuverplichtingen in de 

natuurgebieden, in het Scheldegebied bijkomend rekening moet worden gehouden met het DIW. 
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 BVR van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbehoud, BS 13 augustus 2009. 
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 art. 1, 10° Soortenbesluit 
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 Decr.Vl Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, gewijzigd door het wijzigingsdecr.Vl Integraal Waterbeleid van 19 juli 
2013, BS 14 november 2003. 
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6.1.3. Het Decreet op de Ruimtelijke Ordening 

 

Het Decreet op de Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999263 introduceerde “Gewestelijke 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen” (GRUP). De procedure voor opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan wordt vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Titel II - hoofdstuk II - 

afdeling 2). Eerst stelt de Vlaamse Regering een ontwerpplan op in overleg met de betrokken 

overheid. Vervolgens stelt zij dit plan voorlopige vast. Hierna volgt een openbaar onderzoek dat 

zestig dagen duurt. Het plan ligt tijdens dit openbaar onderzoek ter inzage in de gemeentenhuizen 

van de betrokken gemeenten. Iedereen kan opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. 

Daaropvolgend stelt de Vlaamse Regering een document op waarin het motiveert op welke wijze 

rekening gehouden wordt met de geformuleerde opmerkingen. Vervolgens neemt de Vlaamse 

Regering de principiële beslissing tot goedkeuring van het plan. Daarna wordt het plan voor advies 

aan de Raad van State voorgelegd. Ten slotte stelt de Vlaamse Regering het plan definitief vast, 

waarna het regeringsbesluit verschijnt in het Belgisch Staatsblad.264 Deze procedure diende steeds 

te worden gevolg voor de projecten uit het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 en is zeer nauw 

verweven met de MER-verplichtingen (cf. infra). 

 

6.1.4. De MER-wetgeving in Vlaanderen 

 

Het Decreet Milieueffect- en Veiligheidsrapportage, het Decreet MER over Plannen en 

Programma’s265 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten266 zijn de Vlaamse omzetting van de 

Europese richtlijnen (cf. supra).  Deze Decreten werden deels geïntegreerd in het Decreet 

Natuurbehoud en het Decreet Ruimtelijke Ordening. Volgens het Besluit van 10 december 2004 

van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen 

aan milieueffectrapportageworden projecten onderverdeeld in twee categorieën, nameliijk “MER-

plichtige projecten” (= Bijlage I-projecten) en projecten waarvoor een “gemotiveerd verzoek tot 

ontheffing van de MER-plicht” kan voor worden ingediend (= Bijlage II-projecten). 
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 Decr.Vl. houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, BS 8 juni 1999. 
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 DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN, gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen, 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmingsplan/GRUPs  
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 Decr.Vl. MER over Plannen en Programma’s van 27 april 2007, BS 20 juni 2007. 
266 BVR van 23 maart 1989 houdende organisatie van de milieueffectbeoordeling van bepaalde categorieën 
van hinderlijke inrichtingen – aanzienlijk gewijzigd op 10 maart 1998; BVR van 23 maart houdende 
bepalingen voor het Vlaamse gewest van de categorieën van werken en handelingen andere dan hinderlijke 
inrichtingen waarvoor een milieueffectrapport is vereist voor de volledigheid van de aanvraag om 
bouwvergunning. 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmingsplan/GRUPs


102 
 

Bij een een project-MER dienen vier fases te worden doorlopen. In de eerste fase, de 

kennisgevingsfase, wordt het kennisgevingsdossier opgesteld en ingediend bij de bevoegde 

overheid (de Dienst MER). De fase wordt afgesloten met het al dan niet volledig verklaren van de 

kennisgeving. In de tweede fase, de richtlijnenfase, wordt de kennisgeving ter inzage gelegd. Deze 

fase wordt afgesloten met het vaststellen van de inhoud en de bijzondere richtlijnen voor het 

project-MER, opgesteld door de Dienst MER. In derde fase, de uitvoeringsfase, wordt door het 

team van erkende deskundigen het eigenlijke project-MER opgesteld. Tijdens de vierde en laatste 

fase, de beoordelingsfase wordt het project-MER inhoudelijk getoetst en goed of afgekeurd door 

de Dienst MER. Een goedgekeurd MER maakt deel uit van de vergunningsaanvraag en is een 

openbaar document. Het project-MER zal ook als plan-MER dienen voor de GRUP-procedure, de 

procedure van opmaak van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Als een project schade kan toebrengen aan de natuur in de omgeving van de projectlocatie, 

dient een natuurtoets uitgevoerd te worden. Indien een project in of tegen een Natura 2000 gebied 

gelegen is, dient in een passende beoordeling (habitattoets) onderzocht te worden of er negatieve 

effecten kunnen optreden. Projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden kunnen enkel 

doorgaan indien de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aangetast worden. Indien er 

aanwijzingen zijn dat dit kan gebeuren, dient onderzocht te worden hoe deze effecten gemilderd 

kunnen worden. Zo moet vermijdbare schade voorkomen worden. Indien alsnog tot uitvoering 

wordt besloten om dwingende redenen van groot openbaar belang, dienen alle nodige 

compenserende maatregelen genomen te worden om te waarborgen dat de algehele samenhang 

van het Natura 2000-gebied bewaard blijft  (cf. infra et supra). 

 

6.1.5. Het geactualiseerde Sigmaplan 

 

Het Sigmaplan is de Belgische tegenhanger van het Nederlandse Deltaplan. Het oorspronkelijke 

Sigmaplan kwam tot stand na de overstroming van 1976. Van dit plan werden de dijkwerken en 

gecontroleerde overstromingsgebieden grotendeels gerealiseerd. Alleen het gecontroleerd 

overstromingsgebied (GOG) Kruibeke-Bazel-Rupelmonde moet nog worden afgewerkt. In 2005 zag, 

onder invloed van de toegenomen wetenschappelijke inzichten, het geactualiseerde Sigmaplan het 

levenslicht. De pijlers zijn “veiligheid” en “natuurlijkheid” en daarmee is het plan gekoppeld aan de 

Langetermijnvisie Schelde-estuarium en de Ontwikkelinsschets 2010. In uitvoering van het 

Sigmaplan, met als streefdoel 2030, worden langs de Schelde en haar zijrivieren  de dijken steviger 

en hoger gemaakt. Ook moet een ketting van nieuwe overstromingsgebieden de rivier meer 

ruimte geven. Deze natuurontwikkeling is ook noodzakelijk om de Europese natuurdoelen voor 
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Vlaanderen te halen (cf. supra). Drie soorten maatregelen spelen hierin een rol: ontwikkeling van 

slikken en schorren door gecontroleerd gereduceerd getij toe te laten in een GOG; dijkherlegging of 

ontpoldering; en, de ontwikkeling van wetlands in de vallei, al dan niet in een GOG.267 

Alle Sigmaprojecten (18 in totaal, dewelke gefaseerd worden uitgevoerd) verlopen volgens 

een vast stappenplan via wettelijke procedures om vergunningen voor infrastructuurwerken te 

verkrijgen. Eerst wordt een inrichtingsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe een gebied ruimtelijk 

ingevuld zal worden. Hierin moet de omvang en inhoud van het overstromingsgebied gespecifieerd 

worden.  Ten tweede brengt de milieueffectenrapportage (MER) de impact van het project op het 

leefmilieu in kaart. Zo moeten hinderlijke effecten en negatieve gevolgen voor de natuur worden 

onderzocht. Ten derde wordt via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) de 

bestemmingen en voorschriften van het oorspronkelijke gewestplan gewijzigd. Ten vierde moeten 

via de voorschriften van het GRUP, de nodige stedenbouwkundige vergunningen worden 

aangevraagd en verkregen. Van zodra deze vergunningen afgeleverd zijn, kunnen de werken voor 

de inrichting van de overstromingsgebieden van start gaan (cf. infra de werken in de Hedwige- en 

Prosperpolder, welke ook voorzien zijn in het Sigmaplan).268 

 

6.1.6. Leren uit fouten: het Deurganckdok 

 

De derde uitdieping van de Westerschelde is niet de eerste maal dat bij projecten voor de haven 

van Antwerpen terdege met natuurwetgeving rekening moet worden gehouden. Bij de aanleg van 

het Deurganckdok op de Linkeroever van de Schelde waren er tal van moeilijkheden. Toen diende 

een Speciale Vogelbeschermingszone (“Schorren van de Beneden Schelde”) verkleind te worden om 

plaats te maken voor het dok en in ruil daarvoor zou een andere Beschermingszone (“Durme en de 

middenloop van de Schelde”) worden uitgebreid.269 Dit gebeurde met het besluit van 23 juni 

1998.270 Maar dit had een aantal juridische betwistingen tot gevolg. In een arrest van 30 juli 2002 

oordeelde de Raad van State dat de uitbreiding van het ene gebied geen compensatie (conform 

artikel 6, lid 4 van de habitatrichtlijn die toen nog niet was geïmplementeerd) vormde voor een 

inkrimping van het andere.271  De wetgever anticipeerde dit echter met het Decreet van 14 
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 Sigmaplan, zie  http://www.sigmaplan.be/ (geraadpleegd op 5.3.2014) 
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 Sigmaplan, het Sigmaplan concreet, http://www.sigmaplan.be/nl/sigmaplan/het-sigmaplan-concreet  
269 Inkrimping van het gebied ‘Schorren van de Beneden-Schelde’ (BE2301336) en anderzijds de uitbreiding van het 

gebied ‘Durme en de middenloop van de Schelde’ (BE2301235). 
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 BVR van 23 juni 1998, BS 25 juli 1998. 
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 RvS 30 juli 2002, nr. 109.563, Apers. 

http://www.sigmaplan.be/
http://www.sigmaplan.be/nl/sigmaplan/het-sigmaplan-concreet
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december 2001,272 waarmee een bouwvergunning werd afgeleverd door het Vlaams Parlement 

met dingende redenen van groot algemeen belang voor het Deurganckdok. In dit Decreet stonden 

ook compenserende maatregelen conform artikel 6, lid 4 van de (toen nog niet geïmplementeerde) 

Habitatrichtlijn. De compenserende maatregelen waren: een “gepland gecontroleerd 

overstromingsgebied (GOG) Kruibeke – Bazel – Ruppelmonde” (hetgeen pas nu wordt gerealiseerd 

met het Sigmaplan) en “weidevogelgebieden in Doelpolder Noord” (naast de Hertogin 

Hedwigepolder). Deze wijzigingen werden vastgelegd in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

(GRUP) “Waaslandhaven fase 1 en omgeving”. Ook tegen dit Decreet werden gerechtelijke 

procedures opgestart, doch uiteindelijk allen verworpen.273 De bouw van het dok liep  grote 

vertraging op en het duurde tot 2009 vooraleer de Raad van State finaal het vernietigingsverzoek 

verwierp dat liep tegen het oorspronkelijke wijzigingsbesluit van 23 juni 1998.274  

De huidige natuurprojecten zijn noodzakelijk om een goede staat van instandhouding te 

bekomen, hetgeen voordien werd veronachtzaamd. Hieruit mag afgeleid worden dat vele actoren 

binnen de haven van Antwerpen geleerd hebben dat men best niet te licht omspringt met 

natuurwetgeving. “De natuur” kan een machtig wapen vormen om langgerekte procedures uit te 

lokken voor al wie projecten wil verhinderen. Daarenboven is het voor het imago van de haven en 

de leefbaarheid op lange termijn geen slechte zaak om te werken aan een meer natuurlijke 

Schelde. 

 

6.2. Natuurwetgeving in Nederland 

 

6.2.1. De Natuurbeschermingswet 1998 

 

De implementatie van de milieurichtlijnen in Nederland liep, net zoals in Vlaanderen, niet van een 

leien dakje. Na een aantal waarschuwingen wegens niet correcte omzetting, waar Nederland niet 

op reageerde, volgde in 1998 een veroordeling bij het Europese Hof van Justitie.275 Daaropvolgend 

werd de Natuurbeschermingswet uit 1967 hervormd tot de Natuurbeschermingswet van 1998 om 
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 Decr.Vl. van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen 
belang gelden, BS 20 december 2001. 
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 RvS 9 januari 2007, nr. 166.439, Apers (verwerping schorsingsverzoek); RvS 11 maart 2009, nr. 191.266, Apers 
(verwerping vernietigingsverzoek). 
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 RvS 11 maart 2009, nr. 191.265, Vzw Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever-Waasland. 
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 R. ARNOUTS, Multi-actor en multi-level governance: optimisme regeert... terecht? Een analyse van het 

probleemoplossend vermogen van multi-actor en multi-level governance aan de hand van een vergelijking van de 
implementatiefasen van de Vogel- en Habitatrichtlijn, onuitg. Masterthesis Milieumaatschappijwetenschappen, 
Radboud Universiteit Nijmegen. 
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de Vogel- en Habitatrichtlijnen te incorporeren.276 In de jaren daarna bleef de wet onderwerp van 

discussie en werd ze verscheidene malen aangepast. Dit proces verliep zeer moeizaam. Zo 

oordeelde het Europese Hof van Justitie in 2000 dat Nederland er nog altijd niet in slaagde om de 

Europese milieurichtlijnen op een adequate manier in de eigen wetgeving om te zetten. Het 

duurde tot oktober 2005 tot de Vogel- en Habitatrichtlijnen correct werden omgezet.277 Via de 

Crisis- en Herstelwet van 31 maart 2010 werden een aantal artikelen uit de Natuurbescherminswet 

gewijzigd om de wet in de praktijk beter hanteerbaar te maken.278 

Net zoals in Vlaanderen dient de overheid eerst de beschermde gebieden (Vogel-en 

Habitatrichtlijngebieden en ook Natura 2000-gebieden) op Rijksniveau aan te duiden. Een 

aanwijzingsbesluit komt tot stand via een openbare voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat er 

eerst een ontwerpversie ter inzage wordt gelegd en dat iedereen hierop een inspraakreactie kan 

geven. Deze inspraakreacties en de visie daarop van de provincies worden verwerkt en resulteren 

in een definitief aanwijzingsbesluit. Het gebied is dan officieel een Natura 2000-gebied. Deze 

gebieden worden dan geevalueerd en uiteindelijk goedgekeurd door de Europese Commissie. 

Nederland heeft 216 Natura 2000-sites met een oppervlakte van 17.506 km² of 13,8% van het 

grondgebied. Nederland heeft vrijwel het gehele Schelde-estuarium aangewezen onder beide 

richtlijnen en als Natura 2000-gebied (zie Bijlage 8: kaart met Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, 

inclusief de Natura 2000-gebieden). Zo zijn de Westerschelde en het Verdronken Land van 

Saeftinghe Vogel-en Habitatrichtlijngebied en natura 2000-gebied met circa 43.500 ha oppervlakte. 

Het Zwin en de Kievittepolder zijn eveneens beschermd onder zowel de Vogel-en Habitatrichtlijn en 

het natura 2000-netwerk met circa 143 ha oppervlakte. 

 Eens deze gebieden vastliggen, regelt de Natuurbeschermingswet de bescherming van de 

aangewezen gebieden. Na de aanwijzing moet de overheid inventariseren welke waarden aanwezig 

zijn. Ook moet ze, net zoals in Vlaanderen, een beheerplan maken, opnieuw in overleg met de 

betrokken partijen. Hierin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te 

halen en wie dat gaat doen. Beheerplannen worden opgesteld in nauw overleg met eigenaren, 

gebruikers en andere betrokken overheden, vooral gemeenten, waterschappen en provincies. 

Vanaf 2005 werd in Nederland van start gegaan met de definitieve aanwijzingsbesluiten met 

betrekking tot de beschermde gebieden. Daartoe maakte men voor elk gebied een concept 

aanwijzingsbesluit, met daarin begrenzingsvoorstellen en een overzicht van de te beschermen 
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 Wet(NL) van 25 mei 1998, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap, 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/geldigheidsdatum_06-05-2014 (geraadpleegd op 6 mei 2014)  
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 C.W. BACKES, A.A. FRERIKS en J. ROBBE, Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht. 2
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 N. BERG, Uitleg Crisis- en Herstelwet, regiegroep Natura 2000, 2010 http://www.natura2000.nl/items/uitleg-crisis-
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natuurwaarden: de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen. Deze beheerplannen opstellen en 

de daaropvolgende aanwijzingsbesluiten nemen verloopt, net als in Vlaanderen, echter niet 

voorspoedig.  

In de beheerplannen staat aangegeven welke activiteiten zonder vergunning in het gebied 

mogen plaatsvinden. Zolang het beheerplan nog niet is vastgesteld, is zogenaamd bestaand gebruik 

(gebruik dat in dezelfde vorm ook al plaatsvond voor de aanwijzing) in de meeste gevallen niet 

vergunningplichtig. Om te kunnen bepalen of projecten, andere handelingen en plannen 

vergunningplichtig zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet, dient de habitattoets te 

worden uitgevoerd.279 De habitattoets is een stappenplan dat in overleg met het bevoegd gezag 

kan worden doorlopen. De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van 

natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of 

die een significant verstorend effect kunnen hebben op soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning (artikel 19d, eerste lid, 

Natuurbeschermingswet). Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor Natura 

2000-gebieden (artikel 19j Natuurbeschermingswet). 

 De habitattoets dient om vast te stellen of, en zo ja, onder welke voorwaarden een activiteit 

in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden toegelaten. De habitattoets kan uit drie 

onderdelen bestaan: de voortoets, de feitelijke habitattoets (verslechterings- en verstoringstoets of 

passende beoordeling) en de ADC-toets (Alternatieven, het aantonen van Dwingende redenen van 

openbaar belang en het vooraf en tijdig treffen van Compenserende maatregelen). Niet in alle 

gevallen zal het nodig zijn al deze stappen te doorlopen. De voortoets is niet wettelijk verplicht, 

maar het is een handig hulpmiddel om te bepalen of er een vergunningplicht is. Als uit de voortoets 

blijkt dat er sprake kan zijn van negatieve effecten, zal afhankelijk van het verwachte effect (al dan 

niet mogelijk significant) de verslechterings- en verstoringstoets of de passende beoordeling 

doorlopen moeten worden. Als een activiteit een mogelijk negatief effect heeft, maar geen 

significant negatief effect dan wordt de verstorings- en verslechteringstoets doorlopen. Als uit deze 

toets blijkt dat als gevolg van een activiteit de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats 

van soorten niet verslechtert of dat er beperkingen/voorwaarden aan de vergunning kunnen 

worden verbonden waarmee deze aantasting in voldoende mate wordt weggenomen, dan kan de 

vergunning worden verleend. Als met het stellen van beperkingen/voorwaarden verslechtering niet 

afdoende kan worden voorkomen, wordt de vergunning geweigerd. Heeft een activiteit mogelijk 

significante gevolgen dan kan een vergunning alleen worden verleend als uit een passende 
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 X, Regiebureau Natura 2000, Natura 2000: Factsheet en Vergunningverlening, 2010, 
http://www.natura2000.nl/pages/factsheets.aspx    
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beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied niet zullen 

worden aangetast. Indien op grond van de passende beoordeling geen zekerheid is verkregen dat 

een activiteit de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet aantast, kan het bevoegd 

gezag alleen toestemming verlenen indien is voldaan aan de zogenoemde ADC-voorwaarden. Een 

ADC-toets houdt een onderzoek in naar Alternatieven, het aantonen van Dwingende redenen van 

openbaar belang en het vooraf en tijdig treffen van Compenserende maatregelen. Het bevoegd 

gezag zal de resultaten van de ADC-toets beoordelen en vervolgens een vergunning verlenen of 

weigeren. Als er prioritaire soorten of habitats in het geding zijn, is advies nodig van de Europese 

Commissie.280 

Met betrekking tot de Westerschelde werd, net zoals in Vlaanderen vooruitgelopen op de 

agenda en reeds in de Ontwikkelingsschets 2010 projecten vastgelegd. Op 23 december 2009 werd 

het Natura 2000-gebied “Saeftinghe en Westerschelde” definitief vastgelegd met een grootte van 

42.753 ha.281 Het omvattende beheerplan Natura 2000 Deltawateren was pas in 2013 - in concept - 

gereed en omvatte negen Natura 2000-gebieden in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en 

Zeeland.282 In het conceptbeheerplan Deltawateren zijn het natura 2000-gebied “Saeftinghe en 

Westerschelde” en de maatregelen uit het Natuurherstelpakket Westerschelde opgenomen, met 

600 ha herstelplicht, waaronder de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Met betrekking 

tot het Natura 2000-gebied “Saeftinghe en Westerschelde” werden de 

instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd, waaronder de verplichte uitbreiding van estuariene 

natuur. 

 

6.2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)283 juridische basis 

voor het verlenen van vergunningen. De Wabo integreert een groot aantal (circa 25) vergunningen, 

ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning om de administratie te vereenvoudigen. 

Daarvoor was de Wet Milieubeheer (WM), die dateerde van 1993 van toepassing op 

milieuvergunningen. De Natuurbescherminswet haakt aan bij de Wabo en dat betekent dat 

                                                           
280

 Zie Regiebureau Natura 2000, Natura 2000: Factsheet en Vergunningverlening, 2010, 
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vergunningverlening in het kader van de Natuurbescherminswet via het Wabo-traject kan lopen (cf. 

infra, het project van de Hedwige- en Prosperpolder voor de praktische toepassing). 

  

6.2.3. De Wet ruimtelijke ordening 2008 

 

De Wet ruimtelijke ordening 2008 (Wro) is een wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland 

tot stand komen en gewijzigd worden die vanaf 1 juli 2008 van kracht is.284 Voordien was de Wet 

op de Ruimtelijke Ordening (WRO) actief, die bestond sinds 1967. De lopende procedures in het 

kader van het “Project Natuurontwikkeling Westerschelde”, dewelke in 2004 werden opgestart, 

werden voortgezet onder deze nieuwe wet. Deze procedures vielen onder een speciale regeling 

waarbij het Rijk de regie van de publieke besluitvorming van begin tot eind in eigen hand nam 

(artikelen 39a tot en met 39q WRO). Deze procedure werd overgenomen en valt nu onder de 

artikelen 3.35, eerste lid, onder a of b en vierde lid, en 3.36 Wro. Dit betekent, dat er thans een 

rijksinpassingsplan als bedoeld in artikel 3.28 Wro met toepassing van de Rijkscoördinatieregeling 

als bedoeld in artikel 3.35 Wro wordt vastgesteld voor alle verdere natuurcompensaties.  

De kern van de Rijkscoördinatieregeling dat de besluitvorming wordt gestroomlijnd, 

gecoördineerd en daarmee wordt versneld. Daardoor is ze vergelijkbaar met de Vlaamse GRUP. 

Hierbij zijn er twee fases of modules. Ten eerste is er de projectbesluitmodule waarin de nodige 

stappen ondernomen worden voor het vaststellen van het Rijksinpassingsplan. Het doorlopen van 

de MER-procedure en de Rijkscoördinatieregeling vallen hier onder en zijn aan elkaar gekoppeld. 

Wanneer het Rijksinpassingsplan vaststaat, dan staat de realisering van het project onherroepelijk 

vast, evenals de condities waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Tijdens de tweede module, de 

uitvoeringsmodule, worden op een gecoördineerde wijze de nodige stappen voor het verlenen van 

vergunningen en bestuursrechtelijke toestemmingen genomen. De uitvoeringsmodule resulteert in 

het vastleggen en publiceren van de uitvoeringsbesluiten.285 De Crisis- en Herstelwet is hier tevens 

van toepassing. In bijlage 1, onder 2.1 van de Crisis- en herstelwet wordt verwezen naar afdeling 

3.5 Wro. Hiermee worden bestuurlijke procedures verder gestroomlijnd en daarnaast zijn 

bijvoorbeeld de beroepsmogelijkheden ingeperkt. 
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 Wet(NL) van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening, 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/geldigheidsdatum_06-05-2014 (geraadpleegd op 6.05.2014) 
285

 K. VERHAEGEN, I. DARRAS, K. BLUEKENS en E. HOPPERS, Internationaal milieueffectrapport over structurele 

maatregellen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het zwin als natuurlijk intertijdengebied, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (Nederland) en namens deze het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams-Nederlandse 
Scheldecommissie (VNSC), 2148 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/geldigheidsdatum_06-05-2014
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6.2.4. De Wet Milieubeheer en het Besluit MER 

 

De Europese MER-richtlijnen zijn door Nederland  geïmplementeerd in de Wet milieubeheer286 en 

middels het Besluit milieueffectrapportage.287 In de Wet milieubeheer is bepaald dat activiteiten 

die zijn aangewezen in het Besluit MER een MER opgesteld moet worden bij de voorbereiding van 

de plannen en besluiten die in het Besluit MER zijn aangegeven. Daarnaast is het opstellen van een 

MER gerelateerd aan een rijksinpassingsplan verplicht, omdat het een kader vormt voor wettelijk 

of bestuursrechtelijk verplichte plannen waarvoor een Passende beoordeling moet worden 

opgesteld op grond van artikel 19f van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Bij het doorlopen van de Rijkscoördinatieregeling is er een sterke koppeling met de MER-

procedure. Vooreerst dient de kennisgeving/startnotie volgens de Rijkscoördinatieregeling reeds 

een toelichting te bevatten van de wijze waarop het project past binnen het vastgestelde ruimtelijk 

beleid. Daarnaast vermeldt het document ook de  bindende termijn waarbinnen het ontwerp-

rijksinpassingsplan ter inzage zal worden gelegd. Het MER maakt verder integraal deel uit van het 

(ontwerp-)rijksinpassingsplan. Op grond van de Wro 2008 dient de kennisgeving/startnotitie voor 

het MER vergezeld te gaan van een globale beschrijving van de te verwachten sociaal-economische 

gevolgen van het project en van de gevolgen voor de overige bij het project betrokken belangen. In 

Nederland is de OEI-leidraad van toepassing als voor een infrastructuurproject waarop de 

Rijkscoördinatieregeling van toepassing wordt verklaard. Een Overzicht Effecten Infrastructuur-

rapport (OEI-rapport) is een document waarin alle maatschappelijke effecten van een 

infrastructuurproject overzichtelijk op een rij staan. Alle voor de besluitvorming relevante effecten 

moeten in een OEI-rapport aan de orde komen, waarbij het streven is deze effecten zoveel 

mogelijk in geld uit te drukken. De basis van een OEI-rapport wordt gevormd door een kosten-

batenanalyse.288 
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 Wet(NL) van 13 juni 1979, houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het gebied 
van de milieuhygiëne, http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/geldigheidsdatum_06-05-2014#Opschrift  
287

 Besl.(NL) van 4 juli 1994, houdende uitvoering van het hoofdstuk Milieu-effectrapportage van de Wet milieubeheer, 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/volledig/geldigheidsdatum_06-05-2014#Opschrift  
288

 K. VERHAEGEN, I. DARRAS, K. BLUEKENS en E. HOPPERS, Internationaal milieueffectrapport over structurele 

maatregellen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het zwin als natuurlijk intertijdengebied, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (Nederland) en namens deze het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams-Nederlandse 
Scheldecommissie (VNSC), 2148 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/geldigheidsdatum_06-05-2014#Opschrift
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/volledig/geldigheidsdatum_06-05-2014#Opschrift
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6.2.5. De Tracéwet 

 

De Tracéwet289 voorziet in een snelle en gestroomlijnde procedure voor de totstandkoming en 

uitvoering van besluiten over de aanleg of wijziging van de hoofdinfrastructuur (betreffende 

hoofdwegen, landelijke railwegen en hoofdvaarwegen). Hierbij moet er steeds een MER en in 

sommige gevallen een watertoets worden opgemaakt. De Tracéwetprocedure kent vier fases: de 

startnotitie; de trajectnota/m.e.r.; het standpunt van de Minister en het (ontwerp-)tracébesluit; de 

vervolgfase (voorbereidingsstudie, realisatiefase, evaluatie na realisatie).290 De Tracéwet-procedure 

werd gebruikt voor de verruimingswerken in de Schelde (cf. supra en infra). 

 

6.2.6. Waterwet en het Waterbesluit  

 

In Nederland, liep ook de implementatie van de Kaderrichtlijn Water vertraging op en kwam de 

omzetting pas in april 2005 tot stand middels een wijziging van de (inmiddels ingetrokken) Wet op 

de waterhuishouding en de Wet milieubeheer. Met de inwerkingtreding van de Waterwet291 en het 

Waterbesluit op 22 december 2009 de wet op de waterhuishouding opgegaan in de Waterwet. De 

Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang 

tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.  Het Waterbesluit regelt onder meer de procedurele en 

inhoudelijke aspecten van het nationale waterplan en het beheerplan voor de rijkswateren en 

implementeerd daarbij de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico's. Samen 

vormen ze het wetgevend kader waaraan projecten met een impact op waterbeheer dienen te 

gehoorzamen, zoals via het uitvoeren van een watertoets. 
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 Wet(NL) van 16 september 1993, houdende regels voor de besluitvorming met betrekking tot de aanleg of wijziging 
van hoofdwegen, van landelijke railwegen en van hoofdvaarwegen; Wet van 20 oktober 2005 tot wijziging van de 
Tracéwet (tweede tranche), (Stb.2005, 557); en, Wet(NL) van 1 december 2011 tot wijziging van de Tracéwet met het 
oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (in werking sinds 1 januari 
2012). 
290

 X, Tracéwet en m.e.r.-procedure,  http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-en-ruimte/watertoetsproces-
0/watertoetsproces/ruimtelijke/overige_instrumenten/uitwerkingen_overige/trace_m_e_r/  
291

 Wet(NL) van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen, 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/volledig/geldigheidsdatum_06-05-2014 (geraadpleegd op 6.05.2014) 

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-en-ruimte/watertoetsproces-0/watertoetsproces/ruimtelijke/overige_instrumenten/uitwerkingen_overige/trace_m_e_r/
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-en-ruimte/watertoetsproces-0/watertoetsproces/ruimtelijke/overige_instrumenten/uitwerkingen_overige/trace_m_e_r/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/volledig/geldigheidsdatum_06-05-2014
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HOOFDSTUK VII: De projecten uitgevoerd in het licht van het 

Verdrag Ontwikkelinsschets 2010292 

 

7.1. De verruiming van de vaargeul 

 

7.1.1. Het MER “Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde” 

 

Voor de uitvoering van dit project werd een gezamelijk MER opgesteld door Vlaanderen en 

Nederland (zie Bijlage 9: de MER/Tracéwet-procedures in Nederland en Vlaanderen). Het initiatief 

hiertoe werd genomen door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang 

voor Vlaanderen, en de Rijkswaterstaat Zeeland voor Nederland. De eerste stap in deze procedure 

was de “Startnotitie/Kennisgeving Verruiming Vaargeul” en werd in februari 2006 gepubliceerd. 

Gedurende het voorjaar van 2006 heeft deze ter inzage gelegen ten behoeve van inspraak en 

advisering. In deze Startnotitie/Kennisgeving stond de voorgenomen verruiming van de 

Scheldevaargeul beschreven en hoe de milieueffecten onderzocht zouden worden via het MER. Op 

basis van de Vlaamse en Nederlandse reacties en adviezen, brachten Vlaanderen en Nederland de 

zogenaamde Richtlijnen uit aan de initiatiefnemers. Dit waren officiële instructies over de 

voorwaarden waaraan het MER moest voldoen. In Nederland werd terzelfdertijd de Tracéwet-

procedure gevolgd (cf. supra en infra).  

Het MER293 was een gezamelijk project-MER waarin werd nagegaan hoe de voorgenomen 

verruiming van de vaargeul het best kon worden uitgevoerd, rekening houdende met: water, 

bodem (morfologie), natuur, landschap, ruimtegebruik en mobiliteit, lucht, geluid en trillingen, 

externe veiligheid, nautische veiligheid en mens en gezondheid. Hiertoe moest de beste strategie 

worden onderzocht voor zowel de eenmalige verruiming, als de daaropvolgende 

onderhoudsbaggerwerken. De opmaak van dat MER gebeurde onder het toezicht van de gemengde 

Commissie MER met vertegenwoordigers van de Nederlandse en Vlaamse Regering. De locaties, 

diepte en breedte van de voorgenomen vaargeulverruiming waren reeds vastgelegd op basis van 

het eerdere strategische MER bij de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (cf. supra). In het 

MER werden de belangrijkste effecten van verschillende uitvoeringen (alternatieven en varianten) 
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 Veel informatie kwam uit het interview met Dhr. Paul Post, VNSC, afgenomen op 24/04/2014. 
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 Het MER bestaat uit drie hoofdrapporten (Hoofdrapport MER, Passende Beoordeling en Actualisatie Strategisch 
Milieueffectenrapport), zes basisrapporten (morfologie, water, zoutdynamiek, slibdynamiek, natuur en overige 
aspecten (ruimtegebruik en mobiliteit, lucht, geluid en trillingen, landschap en archeologie, externe en nautische 
veiligheid en mens en gezondheid)) en vier achtergronddocumenten (systeembeschrijving Schelde-estuarium, 
morfologische ontwikkeling Westerschelde, baggeren en storten en goederentransport).   
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van de verruiming van de vaargeul in beeld gebracht. Daarbij werd gekozen voor het Meest 

Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) Plaatrand, inclusief de beschreven mitigerende en 

compenserende maatregelen, de aangepaste stortstrategie en het concept van het flexibel storten.  

Wegens de mogelijke effecten op Vogel-, Habitatrichtlijn- en Natura 2000-gebieden in de 

Beneden Zeeschelde en de Westerschelde, moest ook een passende beoordeling worden gemaakt. 

Hiervoor werd voor Vlaanderen advies gevraagd bij het Agentschap Natuur en Bos.294 In de 

passende beoordeling werd geconcludeerd dat één hectare slik en drie hectare schor zouden 

verdwijnen aan het Galgenschor tegen 2030. In het licht van de negatieve toestand van het 

estuarium, kon dit een betekenisvolle aantasting zijn in de zin van art 36ter §3 van het Decreet 

Natuurbehoud. Verzachtende of milderende maatregelen zouden dit niet volledig kunnen 

counteren en daarom diende toepassing te worden gemaakt van de strikte afwijkingsprocedure 

van art 36ter §5 van het Decreet Natuurbehoud. Er was namelijk geen alternatieve oplossing en er 

waren dwingende redenen van groot openbaar belang aanwezig. Daarom werd uiteindelijk het 

verdwijnen van de slikken en schorren vervroegd gecompenseerd door een natuurproject bij Fort 

Filip op de rechteroever van de Schelde bij Antwerpen. 

Uit het MER bleek verder dat de verruiming van de vaargeul geen significante schade zou 

toebrengen aan de natuur mits de flexibele stortstrategie zou worden gehanteerd. Daarbij moest, 

ook bij de onderhoudswerken, de baggerspecie worden teruggestort langs vier plaatranden om een 

aantal laagdynamische, ondiepe gebieden te creëeren. Dit zou op zich al zorgen voor 100 ha 

natuurverbetering. Daarbij stelde de Commissie MER wel dat de noodzakelijke mitigerende 

maatregelen die waren overeengekomen in het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 alsnog integraal 

moeten worden uitgevoerd om de algemene staat van instandhouding van het estuarium te 

verbeteren om de estuariene natuur minder kwetsbaar te maken. Op 11 februari 2008 werd in 

Nederland het definitieve MER “Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde”295 

gepubliceerd.296 Na de publicatie van het MER, was er in Nederland een tweede inspraakmoment 

over het MER en het gekoppelde Tracébesluit, waartegen beroep werd ingesteld (cf. infra).  
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 Art. 36ter, § 3, zesde lid van het Decr. Vl. Natuurbehoud 
295

 A.VAND ER WECK, Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde  
296

 Richtl. 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 1001 betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s, Pb. 21 juli 2001; Decr.Vl. van 18 december 2002 tot 
aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel 
betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage, BS 13 februari 2003 (nu gedeeltelijk vervangen door het Decr.Vl. 
van 27 april 2007, BS 20 juni 2007); in Nederland: Wet(NL) Milieubeheer (hoofdstuk 2), S 2006, 336. 
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7.1.2. De verruiming van de vaargeul in Vlaanderen297 

 

Langs Vlaamse zijde omvatten de verruimingswerken in de eerste plaats het verdiepen van de 

vaargeul vanaf de Nederlandse grens tot 500 meter stroomopwaarts van het Deurganckdok. De 

vaargeul diende, conform het Verdrag Ontwikkelinsschets 2010, te worden uitgediept om een 

getijonafhankelijke doorvaart mogelijk maken voor schepen met een diepte tot 13,10 meter. Met 

een kielspeling van 12,5% komt dit neer op een minimumdiepte van 14,70 meter.298 Tevens moest 

de vaargeul op de meeste plaatsen worden verbreed tot 370 meter. Ten slotte werd er ook een 

“zwaaizone” aangelegd tussen de Europaterminal en het Deurganckdok. Het nut hiervan is dat 

schepen hierin kunnen draaien om zo nodig terug te varen naar zee. De baggerspecie die hier en bij 

de daaropvolgende onderhoudswerken vrijkwam, diende te worden geborgen volgens de flexibele 

stortstrategie. De overeengekomen site hiervoor waren platen in de Beneden-Zeeschelde.299 In 

Vlaanderen werd het grensoverschrijdend MER goedgekeurd op 24 september 2007, en dit voor de 

verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en de Westerschelde. Het grensoverschrijdend MER 

verduidelijkte het verdere verloop van procedure. Voor deze werken waren aan Vlaamse zijde drie 

vergunningen noodzakelijk: een stedenbouwkundige vergunning, een milieuvergunning en een 

natuurvergunning.300  

 

7.1.2.1. De stedenbouwkundige vergunning 

 

De stedenbouwkundige vergunning was verplicht omdat de werken een aanmerkelijke 

reliëfwijziging inhielden. Sinds 2006 bestond hierop een uitzondering voor gewone ruimings-, 

bagger-, onderhouds- en herstellingswerken aan onbevaarbare en bevaarbare waterlopen.301 Doch 

deze uitzondering was niet van toepassing voor de verdiepings- en verbredingswerken, aangezien 

deze een grotere ingreep uitmaken.302 Hiervoor was een advies nodig van: Administratie 

Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en landschappen; de Administratie Milieu, 
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 H. SCHOUKENS, M. BOGAART en A. CLIQUET “De verdieping van de Westerschelde: de stuwing voorbij”, TMR 2010, 

314. 
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 Bijlage B van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010. 
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 H. SCHOUKENS, M. BOGAART en A. CLIQUET “De verdieping van de Westerschelde: de stuwing voorbij”, TMR 2010, 

314. 
300

 H. SCHOUKENS, M. BOGAART en A. CLIQUET “De verdieping van de Westerschelde: de stuwing voorbij”, TMR 2010, 

314. 
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 BVR van 1 september 2006 tot wijziging van het BVR van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig 
is, BS 18 mei 2000. 
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 Art. 3, 18°, i) van het BVR van 1 september 2006 tot wijziging van het BVR van 14 april 2000 tot bepaling van de 
vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is, BS 18 mei 2000. 
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Natuur, Land en Water; Afdelingen Land, Bos en groen, Natuur en Water; de Administratie 

Waterwegen en Zeewezen.  Bij de aanvraag diende het MER te worden bijgevoegd. De benodigde 

stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 18 december 2007. Deze vergunning was 

onder meer verplicht om de mitigerende effecten van het project-MER na te leven. 

 

7.1.2.2. De milieuvergunning 

 

Ten tweede diende een milieuvergunning te worden aangevraagd omdat de baggerspecie zou 

worden teruggestort in de Beneden-Zeeschelde. Een milieuvergunning is niet in se noodzakelijk 

voor baggeren op zich, hoewel het staat opgenomen in de milieuvergunnings- of meldingsplichtige 

VLAREM-indelingslijst.303 Dit komt door een ministriële mededeling in antwoord op een 

parlementaire vraag in 2007.304 Maar de baggerspecie werd, zoals gesteld, teruggestort in de 

Beneden-Zeeschelde, waardoor de werken onder het toepassingsgebied van VLAREM 2.3.7.b voor 

het terugstorten van baggerspecie vielen.305 Bijgevolg was een milieuvergunning vereist.  

Deze milieuvergunning werd inbegrepen in het grensoverschreidende MER via de Vlaamse 

milieueffectenrapportagewetgeving. De Vlaamse MER-plicht komt voort uit categorie 10 h), 

infrastructuurprojecten uit bijlage II bij het MER-besluit van 10 december 2004. Zo is er een MER-

screeningsplicht voor “werken inzake kanalisering, met inbegrip van de vergroting of verdieping 

van de vaargeul, die liggen in, of een aanzienlijke invloed hebben op, een bijzonder beschermd 

gebied.”306 De project-MER, met inbegrip van de passende beoordeling, werd gezamelijk 

uitgevoerd door Vlaanderen en Nederland in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 (cf. 

supra).307 Omdat de verruimingswerken in Oost-Vlaanderen en in Antwerpen plaatsvonden, 

werden twee analoge milievergunningsaanvragen ingediend bij de respectievelijke 

provinciebesturen. Deze werden eind 2007 door beide provincies afzonderlijk vergund voor een 

periode van 10 jaar. Deze vergunningen omvatten enerzijds het terugstorten van de baggerspecie 

van de verruiming en anderzijds het terugstorten van de baggerspecie van de 
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 H. SCHOUKENS, M. BOGAART en A. CLIQUET “De verdieping van de Westerschelde: de stuwing voorbij”, TMR 2010, 

315. 
304

 Vraag en Antwoord Vl.R.2006-07, 5 januari 2007 (Vr. nr. 174, B. Martens). Toenmalig minister van openbare werken, 
energie, leefmilieu en natuur stelde in antwoord op een parlementaire vraag van Bart Martens dat baggeren op zich in 
beginsel niet vergunningsplichtig is. Enkel wanneer baggerwerken worden uitgevoerd met het bijzonder oogmerk om 
mineralen te winnen, speelt een specifieke vergunningsplicht. 
305

 Bijlage 1 van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning. 
306

 Categorie 10, h) van Bijlage II van het Decr.Vl. van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en 
veiligheidsrapportage 
307 Volgens de MER-procedure uit hoofdstuk III van titel IV van het Decr.Vl. Algemene Bepalingen Milieubeleid 
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onderhoudsbaggerwerken. De milieuvergunningen bepalen ook de voorwaarden voor de kwaliteit 

van de baggerspecie en de monitoring van de werken en de effecten. Er was ook een passende 

beoordeling noodzakelijk op basis van artikel 36ter, § 3 van het Decreet Natuurbehoud. Deze 

passende beoordeling werd uitgevoerd bij het grensoverschrijdend MER (cf. supra). 

 

7.1.2.3. De ontheffings- en natuurvergunning 

 

In feite was ook een ontheffing- en natuurvergunning nodig aangezien één hectare slik en drie 

hectare schor zouden verdwijnen aan het Galgenschor. Daarenboven zouden de werken 

aanzienlijke overlast veroorzaken voor aanwezige flora en fauna. Doch een natuurvergunning werd 

niet aangevraagd, omdat in de stedenbouwkundige vergunning van 18 december 2007 ook de 

natuur-en habitattoets werden uitgevoerd. Hierbij werd het “integratiespoor” gevolgd, waarbij de 

stedenbouwkundige vergunning werd gebruikt als natuurvergunning. Deze procedure werd op 31 

juli 2013 ongrondwettelijk verklaard door het Grondwettelijk Hof, waardoor het gekoppelde RUP in 

feite ongeldig was. Op basis hiervan kunnen de vergunningen worden aangevochten. Maar zolang 

niemand zich beroept op deze onwettigheid is er geen probleem voor de verstrekte 

vergunningen.308 Tevens werd geen ontheffingsvergunning aangevraagd voor de 

soortenbescherming. Dit was nochtans nodig.309 

 

7.1.2.4. Conclusie: de verruimingswerken op Vlaamse bodem liepen gesmeerd 

 

Tegen al deze vergunningen werden in Vlaanderen geen procedures bij de Raad van State gestart. 

Zo werd op Belgisch grondgebied het verdiepen van twee ondiepe zones en de verbreding van de 

vaargeul over een afstand van vijf kilometer in 2009 reeds afgerond. De laatste ladingen zand 

werden op 24 december 2010 door baggerschepen gelost op Hoge Plaaten Noord in de 

Westerschelde. De tijpoorten werden aanzienlijk ruimer zodat schepen met een grotere diepgang 

geschut kunnen worden. Voor Vlaanderen kondigden Kris Peeters, minister-president van 

Vlaanderen, Hilde Crevits, minister van havens en Marc Van Peel, havenschepen van Antwerpen 

het einde van de werken aan. Dit alles heeft als gevolg dat sindsdien meer en meer van de grootste 

containerschepen de haven aanlopen. Langs Vlaamse kant is een vierde verdieping niet uitgesloten. 

Nederland denkt hier anders over.  
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 DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE, Uitspraak Grondwettelijk Hof Integratiespoor, 
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7.1.3. Verruiming van de vaargeul in Nederland 

 

In Nederland verliep de procedure van het opstellen van het MER samen met deze van de 

Tracéwet. Zo moest op basis van de combinatie van de Tracéwet en het Besluit milieu-

effectrapportage 1994 een Milieueffectrapport/Ontwerp Tracébesluit worden opgesteld. Zoals 

reeds werd aangetoond, werd het MER samen met Vlaanderen opgesteld. In Nederland werd het 

voorkeursalternatief opgenomen in het Ontwerp Tracébesluit. Op dit Milieueffectrapport/Ontwerp 

Tracébesluit volgde in Nederland een tweede inspraakmoment.  Hierna het werd het Tracébesluit 

genomen door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de 

Nederlandse minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het 

Tracébesluit “Verruiming vaargeul Westerschelde” werd vastgelegd op 15 juli 2008. Dit besluit 

voorzag de infrastructurele maatregelen, met in begrip van milderende en de 

natuurcompenserende maatregelen die genomen moesten worden voor de realisatie van de 

verdieping en de verruiming van de vaargeul van de Westerschelde op Nederlands grondgebied. 

Het Tracébesluit incorporeerde een marginale toetsing van de effecten van een verruiming. Dit was 

noodzakelijk conform de “uitvoerbaarheidstoets”, waarbij moest worden nagegaan of de 

Natuurbeschermingswet de uitvoerbaarheid van het ruimtelijk ordeningsbesluit verhinderde. In het 

Tracébesluit stelde de Minister van LNV dat er wetenschappelijk gezien geen aantasting zal zijn van 

de natuurlijkheid van de Westerschelde als de flexibele stortstrategie zou worden gehanteerd. Dit 

werd gewogen en onvoldoende bevonden door de Nederlandse Raad van State (cf. infra). 

 

7.1.3.1. Vergunningen in Nederland 

 

Ten uitvoering van het Tracébesluit “Verruiming vaargeul Westerschelde” dienden, in 

overeenstemming met artikel 20 van de Tracéwet, vier vergunningenbesluiten te worden 

genomen, namelijk: 1.) de vergunning d.d. 1 april 2009 krachtens artikel 19d, 1ste lid van de  

Natuurbeschermingswet 1999, verleend door de minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit; 2.) het ontheffingsbesluit d.d. 3 april 2009 krachtens artikel 11 van de Flora- en 

faunawet, verleend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 3.) de vergunning 

d.d. 6 april 2009 krachtens artikel 3, 1ste lid van de Ontgrondingenwet, verleend door de 

staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat; 4.) de vergunning d.d. 6 april 2009 krachtens artikel 2, 
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1ste lid, onder b van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, verleend door de staatssecretaris van 

Verkeer en Waterstaat.310 

  

7.1.3.2. Procedure voor de Raad van State 

 

Tegen het Tracébesluit en de vier verstrekte vergunningen kwam protest bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State door enkele milieuorganisaties (cf. supra).311 Via een 

voorlopige voorziening (kort geding) werd het Tracébesluit en de vier bijhorende 

vergunningsbesluiten geschorst op 28 juli 2009. De rechter ging enkel in op de bezwaren geuit 

tegen de vergunning van 1 april 2009 van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid 

op grond van artikel 19d, 1ste lid van de Natuurbeschermingswet. Deze vergunning gaf toelating 

voor de uitvoering van de verruiming en onderhouds-baggerwerken, inclusief de terugstorting van 

de baggerspecie gedurende vijf jaar. Het bezwaar van de natuurverenigingen die het hadden 

opgeworpen,312 was dat de gevolgen voor het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe 

onzeker waren. Bijgevolg was de vergunning ten onrechte verleend. Bovendien zou de totale 

oppervlakte van het laagdynamisch gebied (tijdelijk) met 0,7% afnemen. De verwerende partij (de 

minister van LNV) stelde dat dit slechts een tijdelijk effect was, en dat op langere termijn door 

middel van het flexibel storten de natuur erop zou vooruitgaan. 

Maar, gezien de herstelverplichting zoals opgenomen in de instandhoudingsdoelstellingen 

bij de Natura 2000-gebieden, was het in feite niet onverstaanbaar dat élke vermindering niet 

conform deze doelstellingen is. De instandhoudingsdoelstellingen voor het in slechte staat 

verkerende Schelde-estuarium, stellen uitdrukkelijk: “Oppervlaktevergroting is noodzakelijk ten 

behoeve van laag-dynamische natuur t.b.v. herstel van biodiversiteit” en “Uitbreiding van de 

oppervlakte van het estuarium is bovendien noodzakelijk om de doelen voor de habitattypen H1310 

zilte pionierbegroeiingen en H1330 schorren en zilte graslanden te realiseren.” Daardoor is elke 

negatieve impact in feite significant, aldus de Voorzitter. Verder stelde de Minister van LNV dat de 

negatieve effecten slechts op korte termijn zouden zijn. Op middellange termijn zou de verruiming 
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 M. BOODTS, “De verdieping van de Westerschelde voorlopig verzand?”, RABG 2009, 1108-1112. 
311

 Normaal gezien behandelt deze Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State slechts hogere 
beroepen tegen bestuursrechtelijke uitspraken van rechtbanken. Doch artikel 25a van de Tracéwet bepaalt 
dat deze Afdeling de eerste en enige instantie is waarvoor rechtstreeks beroep open staat. Een dergelijk 
beroep heeft normaal gezien geen schorsende werking van het besluit, doch wel via een voorlopige 
voorziening. (artikel 6:16 Algemene Wet Bestuursrecht). De bevoegde rechter is de Voorzitter van de 
Afdeling. 
312

 Vereniging Zeeuwse Milieufederatie en de Vogelbescherming 
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positieve effecten hebben. De Voorzitter betwijfelde deze zekerheid echter, omdat het flexibel 

storten een experimentele strategie was.  

Dit is in feite een toepassing van het “voorzorgsbeginsel” dat bepaalt dat een plan of project 

slechts doorgang mag vinden indien het zeker is dat er geen schadelijke gevolgen voor het gebied 

zullen optreden (cf. supra). In Nederland wordt dit samengelezen met het “hand aan de kraan”-

principe. Dit pincipe stelt dat, wanneer een activiteit goed gemonitord kan worden en onmiddelijk 

kan worden beëindigd zonder dat er schadelijke gevolgen zijn, deze activiteit toch kan 

plaatsvinden. Maar in casu biedt dit principe geen oplossing, omdat de schadelijke gevolgen pas op 

termijn zouden optreden en er onduidelijkheid bestond over de precieze omvang. Gezien deze 

wettelijke verplichtingen, schorste de Voorzitter het Tracébesluit dan ook terecht.313 

Doch in de bodemprocedure lagen de kaarten anders. Ondertussen had de Nederlandse 

regering de beslissing om niet te ontpolderen ongedaan gemaakt, waarop de milieuverenigingen 

hun beroep introkken. Daarop veegde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de 

overige bezwaren van tafel. Daardoor kunnen we niet weten of de gevolgde weg in Nederland 

definitief onhaalbaar was. Het alternatief, indien het Tracébesluit definitief zou zijn verworpen, was 

de optie “van groot openbaar belang”. Hierbij moest dan wederom worden aangetoond dat er 

geen alternatieven bestonden, het aanduiden van dwingende redenen van groot openbaar belang 

en tevens gekoppelde compenserende maatregelen (de ADC-toets). Gezien de 

natuurherstelmaatregel van de ontpoldering van de Hedwigepolder, lijkt het mij dat deze tweede 

optie op deze manier tot een gunstig resultaat zou kunnen hebben geleid. Anders zou het ronduit 

onmogelijk worden om enige verdere ingreep te doen aan de Westerschelde.  

 

7.2. Natuurprojecten uit het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 in Vlaanderen en 

Nederland 

 

In het Verdrag Ontwikkelinsschets 2010 staat dat Nederland minimaal 600 ha estuariene natuur en 

Vlaanderen minimaal 1100 ha estuariene natuur dient te ontwikkelen. Hieronder bestaan enkele 

grensoverschreidende projecten, met name: “(a) het vergroten van het Zwin met minimaal 120 en 

maximaal 240 ha door het landinwaarts verplaatsen van dijken in de Willem-Leopoldpolder; (b) het 

ontwikkelen van een intertijdegebied met een omvang van minimaal 440 ha in de Hertogin 

Hedwigepolder en het noordelijk gedeelte van de Prosperpolder.” Zoals reeds werd aangetoond, 
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 M. BOODTS, “De verdieping van de Westerschelde voorlopig verzand?”, RABG 2009, 1108-1112. 
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stond het lange tijd niet goed met de uitvoering van deze natuurontwikkelingsprojecten. Hieronder 

wordt de voortgang besproken. 

 

7.2.1. De vergroting van het Zwin 

 

Het Zwin is het oudste natuurreservaat van België (1952) en strekt zich uit over een kustlengte van 

ongeveer 2,3 km in het Nederlands-Belgisch grensgebied met een toegang tot zee ter hoogte van 

de grens, waardoor het gebied aan getijdenwerking onderhevig is. Het reservaat heeft een 

oppervlakte van 183 ha, waarvan 150 ha in België en 33 ha in Nederland. Het Zwin als 

intergetijdengebied heeft een hoge natuurwaarde en is dan ook aangeduid als Natura 2000-gebied 

en tevens als Vogel- en Habitatrichtlijngebied, Ramsar-gebied en natuurreservaat.314 Het 

tweeledige probleem is dat het Zwin zonder maatregelen verzandt, en dat een uitbreiding van 

estuariene natuur noodzakelijk is voor de Europese verplichtingen betreffende het Schelde-

estuarium in zowel Vlaanderen als Nederland. Daarom moeten de toegangsgeul en de gehele 

oppervlakte van het Zwin worden vergroot (zie Bijlage 10: Het Toekomstplan Zwin met uitbreiding). 

Wat betreft de uitbreiding van het Zwin zoals overeengekomen in de Ontwikkelingsschets 

2010, was zowel in Vlaanderen als in Nederland het project MER-plichtig wegens de mogelijk 

nadelige effecten voor het milieu. Voor dit project is in Nederland de provincie Zeeland de 

initiatiefnemer. Voor het Zwin stelden Vlaanderen en Nederland daarom een gezamenlijk MER en 

een passende beoordeling op. Dit MER werd in 2008 gepubliceerd als het “internationaal MER over 

structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk 

intertijdengebied.”In het MER werden zes varianten besproken om minimaal 120 ha en maximaal 

260 ha nieuwe estuariene natuur te realiseren die voldoen aan de eisen van de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn zowel op Nederlands als Vlaams grondgebied.315 Op 13 januari 2009 verleende de 

Vlaamse overheid haar goedkeuring aan de realisatie van de uitbreiding van het Zwin met 120 ha 

(de minimale optie)  door de landinwaartse verplaatsing van de zeewerende Internationale Dijk in 

de Willem-Leopoldpolder. In Nederland wordt het Zwin met zo’n 10 ha vergroot, waarbij vooral de 

toegangsgeul tot de zee wordt verbreed. Hiervoor verdwijnt een camping en wordt de bodem 

gesaneerd. 
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 In 2006 werd het Zwin verkocht door Compagnie het Zoute aan het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse 
Overheid.  
315

 K. VERHAEGEN, I. DARRAS, K. BLUEKENS en E. HOPPERS, Internationaal milieueffectrapport over structurele 

maatregellen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het zwin als natuurlijk intertijdengebied, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (Nederland) en namens deze het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams-Nederlandse 
Scheldecommissie (VNSC), 2148 
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Voor de uitvoering van dit project werd in Vlaanderen een GRUP “Afbakening van de 

gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur - regio Kust-Polders-Westhoek ’Zwin en 

Zwinbosjes’” opgemaakt om de bestemming van de Willem-Leopoldpolder te wijzigen van 

landbouwgebied naar natuurgebied. Ondertussen werden de gronden, benodigd voor de 

uitbreiding van het Zwin, verworven. Tevens werd bijkomend onderzoek gedaan naar verziltende 

effecten van de uitbreiding van het Zwin en over te nemen maatregelen om deze effecten te 

milderen of te compenseren. Dit onderzoek naar de verzilting in de onmiddellijke omgeving van de 

uitbreiding van het Zwin heeft tot aanvaardbare oplossingen voor alle partijen geleid. In principe 

was een aanvullende plan-MER-procedure noodzakelijk, doch dit werd niet uitgevoerd. De Dienst 

MER stelde dat de gevolgde procedure reeds een systematische en wetenschappelijk 

verantwoorde analyse en evaluatie van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu gemaakt is 

met de nodige actieve openbaarheid. Na het openbaar onderzoek en na het advies van de Raad 

van State besliste de Vlaamse Regering op 12 juli 2013 tot definitieve vaststelling van het GRUP. 

Landbouworganisaties reageerden teleurgesteld.316  

In Nederland lag het voorontwerp-rijksinpassingsplan in de zomer van 2011 ter inzage. 

Hierbij was er een eerste inspraakmogelijkheid.  De onderzoeksrapporten (MER, Kosten 

Effectiviteits Analyse, en de Passende Beoordeling/Verslechteringstoets) werden gescreend en eind 

januari 2013 werden deze opgeleverd. Op 7 mei 2013 werd de vaststelling van het 

aanwijzingsbesluit gepubliceerd. Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 11 november 2013 heeft het 

ontwerp-Rijksinpassingsplan met bijlagen, een Natuurbeschermingswetvergunning, twee 

Ontgrondingsvergunningen, een Watervergunning en een Milieueffectrapport voor het Zwinproject 

ter inzage gelegen. Ondertussen zijn op Nederlands grondgebied alle gronden verworven 

en  worden de gronden van de voormalige camping gesaneerd. In de loop van 2014 dient dit 

Rijksinpassingsplan te worden vastgesteld en na vaststelling worden het rijksinpassingsplan 

inclusief uitvoeringsbesluiten opnieuw ter inzage gelegd. Dan is het voor burgers mogelijk om 

alsnog beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de 

Rijkscoördinatieregeling moeten nadien ook uitvoeringsbesluiten genomen worden voor het 

verkrijgen van volgende vergunningen.317 Deze vergunningen worden samen aangevraagd via één 
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 X, Vlaams infocentrum land-en tuinbouw,  
http://www.vilt.be/Vlaamse_regering_keurt_uitbreiding_Zwin_definitief_goed  
317 Bouwvergunningen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor onder andere de tijdelijke 

bouwwerken in de aanleg- en onderhoudsfase. De betrokken gemeente (Sluis-Aardenburg) levert deze af. 
Sloopvergunning om een bouwwerk (gedeeltelijk) te mogen slopen. De betrokken gemeente (Sluis-Aardenburg) levert 
deze af. Besluit bodemkwaliteit voor grondwerk in de vorm van ontpoldering. Zonodig moet er een melding naar 
Rijkswaterstaat Zeeland. Vergunning in het kader van de Waterwet. De vergunning wordt aangevraagd bij het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Natuurbeschermingswet voor de uitvoering van werkzaamheden binnen een 
speciale beschermingszone. Af te geven door het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Ontheffing in het kader van 

http://www.vilt.be/Vlaamse_regering_keurt_uitbreiding_Zwin_definitief_goed
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omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wegens het 

van toepassing zijn van de Rijkscoördinatieregeling, wordt de hele procedure gecoördineerd door 

de Minister van Economische Zaken. Dit zou binnen één jaar zijn afgerond als er geen beroep wordt 

ingesteld. Gepland is dat de uitvoering van de totale werken, als alles goed gaat, zo’n twee jaar 

zullen duren. 

In 2010 werd het Europese Life+ project “Zwin Tidal Area Restoration” (ZTAR) goedgekeurd 

om verzanding tegen te gaan, onafhankelijk van de uitbreding van het Zwin. Daarbij worden tussen 

2011 en 2015 in het Zwin op de huidige oppervlakte werken uitgevoerd die momenteel gaande 

zijn. Doel is om het Zwin in de toestand van de jaren 1980 te herstellen, met een aantal “eilanden” 

voor de vele broedvogels en soortenrijke slikken en schorren.318  

 

7.2.2. De Hertogin Hedwigepolder en de Prosperpolder 

 

De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder, dewelke in Nederland op grote weerstand 

stuitte, geschiedt in samenhang met de ontpoldering van de Vlaamse Prosperpolder. (zie Bijlage 

12: De ontpoldering van de Hertogin Hedwige- en de Prosperpolder). Dit is nodig omdat de dijken 

tussen beide polders zullen worden afgebroken en er één groot natuurgebied van wordt 

gemaakt.319 Daarbij werd, net zoals voor het Zwin en de verruiming van de vaargeul, een 

gemeenschappelijke MER-procedure ondernomen. De MER-procedure is in 2006 gestart met het 

opstellen van een startnotitie-MER. Naar aanleiding van de publicatie van de 

kennisgeving/startnotitie werd een algemene inspraakperiode georganiseerd van 1 juni tot en met 

12 juli 2006. Alle inspraakreacties, ook van de openbare besturen, werden gebundeld en verzonden 

naar de gemeenschappelijke Schelde-MER-commissie. Mede op basis van de inspraakreacties en 

het advies van de betrokken overheden en instanties werd door de Schelde-MER-commissie advies 

voor richtlijnen opgesteld. Tijdens twee conceptbesprekingen werden de opmerkingen van de 

verschillende betrokken overheden en instanties besproken.  

                                                                                                                                                                                                  
de Flora- en Faunawet voor de uitvoering van werken die gevolgen kunnen hebben voor soorten. Deze ontheffing 
wordt aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet 
voor de graafwerken. De vergunning wordt aangevraagd bij de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland. 
Melding in het kader van de Boswet aan het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Kapvergunning, aan te vragen bij 

het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis-Aardenburg. Bron: K. VERHAEGEN, I. DARRAS, K. 
BLUEKENS en E. HOPPERS, Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregellen voor het duurzaam 

behoud en de uitbreiding van het zwin als natuurlijk intertijdengebied, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(Nederland) en namens deze het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), 2148 
318

 X, Agentschap voor Natuur en Bos, http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Over-ons/Projecten/Ztar.aspx  
319

 Voor een projectvoorstelling, zie http://vimeo.com/28755940  

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Over-ons/Projecten/Ztar.aspx
http://vimeo.com/28755940
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Het definitieve MER voor de Vlaamse MER-procedure, werd door de Dienst MER 

goedgekeurd op 20 juli 2007.320 Daarna werd een GRUP opgesteld met de nodige vergunningen, 

hetgeen was gekoppeld aan de plan-MER van het geactualiseerde Sigmaplan uit 2005. Het GRUP 

werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 11 april 2008. Tevens dienden een aantal 

vergunningen worden verkregen.321 De realisatie van het project op Vlaamse grondgebied in de 

Prosperpolder is reeds vergevorderd. Zo is in augustus 2008 gestart met het uitvoeren van de 

werkzaamheden aan Vlaamse zijde. Deze waren eind 2013 voltooid, met uitzondering van het 

maken van de grensoverschrijdende bressen. Tussen 2006 en 2012 stuitte de procedure in 

Nederland op heel wat politieke tegenstand, waardoor het dossier zo goed als stillag (cf. supra). 

Het Vlaams Gewest is, conform het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010, verantwoordelijk 

voor de inrichting van de Hertogin Hedwigepolder op Nederlands grondgebied. Daarbij moet de 

Nederlandse wetgeving worden gerespecteerd. Voor dit project is de provincie Zeeland de 

initiatiefnemer. De besluitvoming aan Nederlandse zijde heeft in verhouding tot Vlaanderen 

vertraging opgelopen om politieke en gerechtelijke redenen.  Daarbij werd in een aantal 

aanvullende studies telkenmale aangetoond dat de ontpoldering van de Hedwigepolder het beste 

alternatief is voor natuurherstel. Op 21 december 2012 maakte staatssecretaris van Economische 

Zaken daarom bekend dat de Hedwigepolder in 2019 helemaal ontpolderd moet zijn.  

In Nederland werd nadien gekozen voor het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling als 

project van nationaal belang. Deze procedure resulteert in een rijksinpassingsplan, gekoppeld aan 

een MER-procedure.  In het licht hiervan werd het MER uit 2006 aangepast aan de veranderde 

wetgeving en context. Daarbij werden enkel de effecten en veranderingen van de ingrepen op 

Nederlands grondgebied in beeld gebracht en opnieuw beoordeeld. Op 17 februari 2014 werd de 

Hertogin Hedwigepolder door Nederland voorlopig aangewezen als Natura 2000-gebied om 

opgenomen te worden bij het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Dat is gebeurd op 

grond van artikel 12, derde lid, van de Natuurbeschermingswet. Tevens moeten nog een aantal 

vergunningen en besluiten worden afgeleverd, dewelke voorwaardelijk werden meegedeeld via 

voorlopige aanwijzingsbesluit en dewelke tussen 19 februari en 2 april 2014 ter inzage lagen.322 

Tegen deze voorlopige aanwijzingsbesluiten, de voorlopige vaststelling van het Rijksinpassingsplan 
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 X, Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder: Definitief MER Hoofdrapport MER 
Hedwige en Prosperpolder  
321 de stedenbouwkundige vergunning m.i.v. natuurvergunning, afgeleverd door de Gewestelijk Stedenbouwkundig 

ambtenaar; Conformverklaringen van technisch verslagen afgeleverd door Grondwijzer (erkende 
bodembeheerorganisatie); Gebruikerscertificaten voor het gebruik van infrastructuurspecie, afgeleverd door de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij OVAM 
322

 het besluit tot het onttrekken van de wegen in het projectgebied aan de openbaarheid; Watervergunnunning; 
Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998; Ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet; Twee 
vergunningen in het kader van de Ontgrondingenwet. 
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en de aanwijzing als Natura 2000-gebied werd beroep ingesteld bij de Nederlandse Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State door negen partijen. Via de verkorte beroepstermijn 

van zes maanden via de Crisis en Herstelwet, wordt een uitspraak hierover verwacht in het najaar 

van 2014. Deze uitspraak kan het verdere verloop van de procedures beïnvloeden. Zoals reeds 

gesteld, tracht de Provincie Zeeland in eerste instantie de gronden minnelijk te verwerven. Doch dit 

lijkt zeer onwaarschijnlijk. De start van de uitvoering op Nederlands grondgebied is, ingeval van een 

onteigeningsprocedure, gepland in mei 2016. Volgens de officiële planning dient het volledige 

project in 2019 te zijn afgerond. 

 

7.2.3. Niet vastgelegde projecten in  het kader van de Ontwikkelinsschets 2010 

 

In de Ontwikkelingsschets 2010 staat beschreven dat Vlaanderen en Nederland in het Schelde-

estuarium samen streven naar de verbetering van: de veiligheid tegen overstromen; 

de toegankelijkheid van de Scheldehavens; de natuurlijkheid van het fysieke en ecologische 

systeem. Concreet werden daartoe 34 besluiten genomen door beide regeringen. Al deze besluiten 

werden omgezet in een 26-tal maatregelen en projecten (cf infra). Hiervan is het grootste deel 

voltooid ,maar de uitvoering van de natuurprojecten heeft vertraging opgelopen.  

Met het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 verbond Vlaanderen zich ertoe om 1100 nieuwe 

estuariene natuur te creëeren. Daarbij horen de uitbreding van het Zwin en de ontpoldering van de 

Prosperpolder (cf. supra). Verder zal Vlaanderen nog circa 600 ha wetland in de Kalkense Meersen 

inrichten, hetgeen ook staat beschreven in het geactualiseerde Sigmaplan. Daarenboven wordt in 

ongeveer 125 ha reeds bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden tussen Gent en 

Dendermonde natuur gecreëerd. Deze overstromingsgebieden zullen minimaal 150 ha estuariene 

natuur en minimaal 60 ha wetland omvatten. Deze projecten passen tevens in het kader van het 

geactueliseerde Sigmaplan. Al deze projecten zijn in voorbereiding of uitvoering met als streefdata 

2010 en 2015. Bijgevolg lijkt Vlaanderen zijn verdragsverplichtingen te zullen nakomen.323   

 Nederland op zijn beurt heeft zich ertoe verplicht om 600 ha nieuwe natuur te creëeren. De 

provincie Zeeland is hier de initiatiefnemer. Met betrekking tot de 600 ha te ontwikkelen 

estuariene natuur in het Middengebied van de Schelde, op het grondgebied van de Provincie 

Zeeland, zijn de projecten van het Zwin en de Hedwigepolder in voorbereiding. Daarnaast wil de 

Provincie Zeeland natuurherstel realiseren via buitendijkse natuurontwikkeling. Zo is er het project 

Perkpolder, een project van integrale gebiedsontwikkeling rond Hulst met een combinatie van 

                                                           
323

 VNSC, actualisatie van het Sigmaplan, http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-
2010/voortgang/actualisatie-van-het-sigmaplan  

http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/actualisatie-van-het-sigmaplan
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/actualisatie-van-het-sigmaplan
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woningbouw, buitendijkse natuur en recreatie. Ter hoogte van Perkpolder wordt buitendijks 75 

hectare natuur gerealiseerd waarvan 35 hectare valt onder de verplichting van het Verdrag 

Ontwikkelingsschets 2010. De overige natuur kadert in het compensatieplan dat voor de tweede 

verruiming van de Schelde werd gerealiseerd. In maart 2013 is Rijkswaterstaat begonnen met de 

voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van dit project. Hiermee is de aanleg van een 

nieuw, buitendijks natuurgebied gestart. De werkzaamheden duren tot 2015. Een tweede project is 

het project Waterdunen tussen Breskens en Groede, waarbij 173 hectare estuariene natuur wordt 

gerealiseerd. De plannen van het ontwerp van de “1ste herziening Inpassingsplan Waterdunen” lag 

tussen 29 augustus 2013 en 9 oktober 2013 ter inzage. Op 25 september 2013 werd het officiële 

startsein gegeven voor de werkzaamheden op het terrein. Een derde project is het project 

Buitendijks Natuurherstel waarbij werd gekozen voor buitendijkse veenbankprojecten bij Baalhoek 

en Knuitershoek. Voor het ophogen, aanleggen, behouden en onderhouden van strekdammen. In 

de loop van 2013 werden hiervoor een aantal vergunningen verkregen en tussen juli en augustus 

2013 lagen hiertoe een aantal besluiten ter inzage voor het publiek.324 Met het buitendijks 

natuurherstel vermijdt de Provincie Zeeland zo veel mogelijk het gevoelige ontpolderingsthema. 

Met de realisatie van al deze (buitendijkse) projecten komt de Provincie Zeeland en Nederland 

grotendeels tegemoet aan de uitvoering van het Verdrag. Maar of dit voldoende is om tot het 

beoogde natuurherstel te komen is niet zeker. Daarom wordt er continu aan verder monitoring 

gedaan, onder andere binnen de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
324

 X, VNSC,  http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/natuurpakket-
middengebied-westerschelde  

http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/natuurpakket-middengebied-westerschelde
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/natuurpakket-middengebied-westerschelde
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HOOFDSTUK VIII: Algemene conclusie 

 

Het onderzoeken en schrijven van deze masterproef was een interessant leerproces, waarvan, 

misschien niet altijd even efficiënt, maar met de nodige dosis volharding, het resultaat voor u ligt. 

Het is mijns inziens net zo gegaan met de Schelde. Eeuwenlang was er discussie, twist en afgunst 

tussen Nederland en België/Vlaanderen over deze levensader. Doorheen de 19e en 20ste eeuw 

groeide het economische belang van de regio exponentieel, waardoor de natuurlijkheid van de 

rivier harde klappen kreeg te verwerken. De samenwerking en het “goed nabuurschap” was soms 

ver te zoeken. En plots was daar de natuurwetgeving. Het begon bij de Vogelrichtlijn (“raar 

beestje”) en de Ramsarconventie (“schattig wel: natte voeten, maar geen verplichtingen”). Toen 

volgden de Conventies van Bern, Espoo, Rio, Helsinki, New York en Aarhus (“ze houden precies niet 

op met hun ‘principes’”). En ten slotte: de Habitatrichtlijn (“oei, nu wordt het serieus”). Het 

wetgevend kader geweven rondom de natuur werd zo dwingend dat staten hiermee wel móesten 

rekening houden.  

  

Omstreeks 1998 vroeg Vlaanderen om een derde verruiming van de vaargeul. Aanvankelijk leek het 

alsof Nederland de natuurbelangen inriep om verdere verruiming van de vaargeul te verhinderen. 

(wat misschien wel zo was, wie zal het zeggen?). Bij de tweede verruiming waren namelijk reeds 

(vage) afspraken gemaakt betreffende de natuur, maar deze waren nooit nagekomen. Bij de 

opmaak van de verdragen was de natuurwetgeving verder geëvolueerd en de Europese Commissie 

was de Nederlandse beloftes heus niet vergeten. Dus besloot men voor de nieuwe 

Scheldeverdragen de drie pijlers - Veiligheid, Natuurlijkheid, Toegankelijkheid - te combineren en 

alles stevig te verankeren in duidelijke afspraken. Dit leidde tot de vier Scheldeverdragen van 2005, 

waarbij het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 in deze masterproef het meest diepgaand werd 

onderzocht. 

 

De afspraken in het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 waren duidelijk, gebaseerd op Europese en 

internationaalrechtelijke verplichtingen en hadden een werkbare geschillenprocedure om hen af te 

dwingen. Dit waren drie noodzakelijke ingrediënten in dit complexe proces. Daarbij zou de haven 

kunnen blijven groeien, de natuur zou erop vooruit gaan en de veiligheid tegen overstromingen zou 

verbeteren. Prachtig, toch? Maar, ondanks dit overtuigende en holistische verhaal, stootte men op 

lokale tegenstand. NIMBY: Not In My Back Yard! “Ontpolderen, dat is tegen de Zeeuwse natuur.” 

Toen dit verhaal aanhaakte bij de reeds turbulente Nederlandse politiek, werd alles op losse 
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schroeven gezet: afspraken werden niet nagekomen en verdragsrechtelijke en Europeesrechtelijke 

verplichtingen werden genegeerd. Vlaanderen steigerde als gestoken door een horzel. 

“Ongehoord!” Of beter nog: “het is ook altijd hetzelfde met die Hollanders.” Dit is een brug te ver, 

want eerlijk gezegd is het niet onbegrijpelijk dat er veel weerstand is tegen het onder water zetten 

van vruchtbare landbouwgebieden. Maar, gezien het groter “algemeen belang”, de 

wetenschappelijk gewogen opties, en ja, de bindende juridische afspraken, kón het niet anders. 

Daarom was alle verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de Provincie Zeeland leggen niet de 

beste optie. 

 

De samenhang tussen de verschillende dossiers werd een Gordiaanse knoop, terwijl ze in feite los 

staan van elkaar. De Scheldeverruiming is een Vlaamse vraag, gebaseerd op een internationaal 

recht. Daarbij moet de natuur, uiteraard, worden gerespecteerd. Maar los daarvan is er de 

Europeesrechtelijke verplichting tot natuurherstel. Hiermee waren Nederland noch Vlaanderen 

voordien mee in overeenstemming, dus moest er dringend nieuwe natuur bijkomen. Daarbovenop 

komt de kwestie van zelfbehoud, want het gevaar op overstromingen zal voor de toekomst alleen 

maar toenemen.  

 

De projecten die hieruit voortkwamen werden, eenmaal de beslissing was genomen, gestroomlijnd 

in procedures. Want het belangrijkste gevolg van natuurwetgeving is dat ze een reeks stringente 

procedures in het leven roept. Eenmaal een beslissing, gebaseerd op de juiste overwegingen, is 

genomen, wordt het proces zo “path dependent”. Dankzij de positieve terugkoppeling van stappen 

die worden gezet door verschillende juridische verplichtingen, wordt het geheel steeds robuuster. 

Bijvoorbeeld, bij de projecten in casu was een RUP of Rijksinpassingsplan nodig. Daarbij was dan 

een MER, met de nodige inspraakmomenten, verplicht. Eens deze stappen zijn doorlopen voor 

verschillende projecten, zien we dat er eenvormigheid op een hoger niveau ontstaat en dat 

beslissingen die in een vorig plan of MER werden gemaakt, een rechtstreekse impact hebben op 

nieuwe procedures. Zo zien we dat het beheer van de Schelde raakt aan een complex geheel van 

internationale, Europese, nationale en regionale mechanismen. Het grootste probleem lijkt niet het 

verschil in procedures of juridische begrippen, want via gepaste organen lijkt men tijdig tot 

overeenstemming te kunnen komen. Nee, het zijn, in casu, “de politici” die het hebben laten 

afweten.  
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Normalerwijze zullen de Scheldeverdragen van 2005 integraal worden uitgevoerd. Dat is een goede 

zaak voor alle inwoners van het Schelde-estuarium, want iedereen heeft baat bij een dynamisch 

economisch knooppunt en een veilig en gezond(er) milieu. Maar uiteraard blijven er nog voldoende 

uitdagingen voor de toekomst voor een nieuw pittig rondje onderhandelen. Zo moet de natuur nog 

verder worden verbeterd met 2030 als streefdoel, de economische concurrentie op wereldschaal 

vereist nauwere samenwerking tussen de Scheldehavens en de haven van Rotterdam, en de 

stijging van de waterspiegel maakt grote aanpassingswerken noodzakelijk. Mijns inziens vallen er 

uit deze casus voldoende lessen te trekken want, een schip op het strand is een baken in zee. 
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Bijlagen 

 
Bijlage 1: Uitgewerkt juridisch kader bij een grensoverschrijdend MER 
 

1. Internationaal / Europa 

1.1. Juridisch kader 

Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (Verdrag van Espoo) (1996) 

Verdrag van Ramsar (1971) 

Verdrag van Londen (London Convention) (1972, herziening in 1996) 

Verdrag van Bern (1979) 

Verdrag van Bonn (1979) (een van de overeenkomsten betreft AEWA1) 

Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels (AEWA) (1996) 

Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van de Raad, 1979) 

Kaderrichtlijn 84/360/EEG inzake emissies (1984) 

Biodiversiteitsverdrag (verdrag inzake biologische diversiteit) (1992) 

Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, 1992) 

Verdrag van Malta (1992) 

Europese Conventie ter bescherming van het archeologisch erfgoed (16/01/1992) 

Europese Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen aan land (1999) 

Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60/EG) 

Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s 
(2001) 

Richtlijn Grondwater (in ontwikkeling) 

1.2. Beleidsmatig kader 

Assessment of Plans and Projects significantly affecting Natura 2000 sites (2001) 

Schelde actieprogramma (2001) 

Interreg IIIB program ‘Floodscape’ (2004) 

2. Bilateraal 

2.1. Juridisch kader 

Scheldeverdragen (1995, 2002, 2005) 

Langetermijnvisie Schelde-estuarium (2001) 

Memorandum van Kallo (2001) (eerste Memorandum van Overeenstemming tussen Nederland en 
Vlaanderen 

inzake de Langetermijnvisie) 

Memorandum van Vlissingen (2002) (tweede Memorandum van Overeenstemming tussen Nederland en 

Vlaanderen inzake de Langetermijnvisie) 

Memorandum van ’s Gravenhage (2005) (derde Memorandum van Overeenstemming tussen Nederland en 

Vlaanderen inzake de Langetermijnvisie) 

Traktaat van 20 mei 1843 inzake de vrije waterafvoer van Nederland richting België 

2.2. Beleidsmatig kader 

Grensoverschrijdend landschap ‘Saeftinghe’ (1982) 

3. Nationaal, provinciaal en gemeentelijk – Nederland 

3.1. Bodem en grondwater 

3.1.1. Juridisch kader 

Waterwet (2009) 

Wet Milieubeheer (Wm) (1979) 
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Wet bodembescherming (1986) 

Ontgrondingenwet (1965) 

Besluit bodemkwaliteit (2007) 

Provinciale Milieuverordening Zeeland (2010) 

Ontgrondingenverordening Zeeland (2002) 

Verordening waterhuishouding Zeeland (2002) 

3.1.2. Beleidsmatig kader 

Nationaal Waterplan (2009) 

Grondwaterbeheersplan provincie Zeeland 2002-2007 

Anders omgaan met water, Waterbeleid 21e eeuw (2000) 

Waterhuishoudingsplan 2001-2006 

Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 

Provinciaal Programma Wet Bodembescherming 2005 – 2009 

3.2. Oppervlaktewater 

3.2.1. Juridisch kader 

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo) (1969) 

Wet op de Waterkering (1995) 

Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken (1996) 

Keur waterbeheer Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 

Keur waterkeringen Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. 

3.2.2. Beleidsmatig kader 

Derde Kustnota (2000) 

Beleidslijn Grote Rivieren (2006) 

Provinciaal Waterhuishoudingsplan Zeeland 2001-2006 

Waterbeheersplan Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 2002-2007 

Waterkeringenbeheerplan Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 2004-2008 

Integrale Visie op de Deltawateren (IVD) (2003) 

Beheerplan voor de Rijkswateren (BPRW) 

Zeeuwse handreiking watertoets 

3.3. Natuur 

3.3.1. Juridisch kader 

Boswet (1961) 

Flora- en Faunawet (1998) 

Natuurbeschermingswet (1998) 

Provinciale Milieuverordening Zeeland (2010) 

3.3.2. Beleidsmatig kader 

Nationaal Waterplan (2009) 

Nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ (2000) 

Meerjarenprogramma uitvoering soortenbeleid 2000-2004 

Handboek Natuurdoeltypen 

Natuurgebiedsplan Zeeland (2005) 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

Instandhoudingsdoelstellingen voor VHR-gebieden in (concept) aanwijzingsbesluiten 

Rode Lijsten 

Nota Soortenbeleid van de provincie Zeeland 

Werk in uitvoering: 10-puntenplan voor het Zeeuwse natuurbeleid 



142 
 

3.4. Ruimtelijke ordening en ruimtegebruik 

3.4.1. Juridisch kader 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) (2008) 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (2008) 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (2004) en bijbehorende regelingen 

Circulaire zonering langs hogedruk aardgasleidingen 

Wet Milieubeheer (1979) 

Bestemmingsplan “Buitengebied Zuid” van de gemeente Hulst 

3.4.2. Beleidsmatig kader 

Toeristisch en Recreatief Actieprogramma (2002) 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 

3.5. Geluid en trillingen 

3.5.1. Juridisch kader 

Wet Geluidhinder (1979) 

Wet Milieubeheer (1979) 

Provinciale Milieuverordening Zeeland (2010) 

3.5.2. Beleidsmatig kader 

Vierde Nationaal milieubeleidsplan 

3.6. Monumenten, landschappen en materiële goederen in het algemeen 

3.6.1. Juridisch kader 

Monumentenwet (1998) 

Bestemmingsplan “Buitengebied Zuid” van de gemeente Hulst 

'Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007) 

3.6.2. Beleidsmatig kader 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

De Cultuurhistorische hoofdstructuur Zeeland 

Cultuurnota provincie Zeeland 2005-2008 

Cultuurhistorie en monumenten 2007-2012 

Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 

Landschapbeleidsplan West-Zeeuws-Vlaanderen 

10-puntenplan voor de Zeeuwse cultuurhistorie 

4. Gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk – Vlaanderen 

4.1. Bodem en grondwater 

4.1.1. Juridisch kader 

Afvalstoffendecreet en VLAREA (Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer) (1981/1997 en 

wijzigingen) 

Grondwaterdecreet en afbakening beschermingszones van waterwingebieden (1984 en wijzigingen) 

Decreet betreffende de milieuvergunning en het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning 
(VLAREM I) 

(1985 en wijzigingen) 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 
(VLAREM II) 

(1984 en wijzigingen) 

Bodemsaneringdecreet (1995) 

VLAREBO (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering) (1996 en wijzigingen) 

4.1.2. Beleidsmatig kader 
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Gewestelijk Milieubeleidsplan 2003-2007 

Ontwerp Uitvoeringsplan Bagger- en ruimingsspecie (2003) 

4.2. Oppervlaktewater 

4.2.1. Juridisch kader 

Wet betreffende polders en wateringen (1956/1957) 

Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen (1967/1983) 

Decreet betreffende de milieuvergunning en het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning 
(VLAREM I) 

(1985 en wijzigingen) 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 
(VLAREM II) 

(1984 en wijzigingen) 

Wet betreffende kwaliteitsobjectieven oppervlaktewater (1983/1998/1995) 

Decreet Integraal Waterbeheer (2003) 

4.2.2. Beleidsmatig kader 

Prioriteitenkaart ecologisch waardevolle waterlopen (1993) 

Gewestelijk milieubeleidsplan 2003-2007 (2003) 

Sigmaplan (1977) en Actualisatie van het Sigmaplan 

Bekkenbeheerplan Beneden-Schelde 

4.3. Natuur 

4.3.1. Juridisch kader 

Beschermde dieren en planten (KB dd. 22/09/1980 en 16/02/1976) 

Bosdecreet (1990 en wijzigingen) 

Soortenbescherming (horizontale maatregel volgens het natuurdecreet) (1996) 

Decreet op het Natuurbehoud (1997 en uitvoeringsbesluiten) 

Vlaamse natuur- en bosreservaten / erkende natuurreservaten (1997) 

VEN Beschermde gebieden (2003) 

Decreet Integraal Waterbeheer (2003) 

Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium (2005) 

Vergunningsplicht voor vegetatiewijzigingen 

4.3.2. Beleidsmatig kader 

Gewenste natuur- en bosstructuur/ Vlaams Ecologisch Netwerk (2002) 

Gewestelijk Milieubeleidsplan 2003-2007 (2003) 

Rode Lijstsoorten 

Biologische Waarderingskaart (BWK) 

Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied 

Achtergrondnota Natuur (2005) 

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan Beveren (1995) 

4.4. Ruimtegebruik en mobiliteit 

4.4.1. Juridisch kader 

Wet inzake de organisatie van de Ruimtelijke Ordening en van de Stedenbouw (1962) 

Ruilverkaveling en landinrichting (1988) 

Decreten Ruimtelijke Ordening (1996/1999 en wijzigingen) 

Gewestplannen in het kader van de Wet inzake de organisatie van de Ruimtelijke Ordening en van de 

Stedenbouw 

Gewestelijk Milieubeleidsplan 2003-2007 (2003) 

Milieubeleidsplan Provincie Oost-Vlaanderen (2005) 
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Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1996) 

Ruimtelijk Structuurplan provincie Oost-Vlaanderen (2003) 

Ruimtelijk Structuurplan gemeente Beveren (2003) 

Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied (2003) 

Geactualiseerde principes Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied (2004) 

Studie landelijk gebied Beveren (2003) 

4.5. Geluid en trillingen 

4.5.1. Juridisch kader 

Vlaamse wetgeving ter voorkoming en bestrijding van geluidshinder (VLAREM II) 

Besluit van de Vlaamse Regering inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai (2005) 

4.5.2. Beleidsmatig kader 

Gewestelijk Milieubeleidsplan 2003-2007 (2003) 

4.6. Monumenten, landschappen en materiële goederen in het algemeen 

4.6.1. Juridisch kader 

Landschapdecreet (1996 en wijzigingen) en decreten (1976, 2003 en wijzigingen) Beschermde monumenten, 

landschappen, stads- en dorpsgezichten 

Decreet houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium (1993 en wijzigingen) 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Gewestplannen 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (2003) 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Beveren (2003) 

4.6.2. Beleidsmatig kader 

Landschapsatlas (2001) 

Gewestelijk milieubeleidsplan 2003-2007 (2003) 

Gemeentelijk milieubeleidsplan Beveren (2006) 

Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied (2003) 

Geactualiseerde principes Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied (2004) 

Beleidsplan grensoverschrijdend krekengebied (1992) 

4.7. Mens – sociaal-organisatorische aspecten 

4.7.1. Juridisch kader 

Wet inzake de organisatie van de Ruimtelijke Ordening en van de Stedenbouw (1962) 

Decreet inzake de organisatie van de ruimtelijke ordening (1999) 

Decreten inzake ruimtelijke ordening 

4.7.2. Beleidsmatig kader 

Landbouwstudie VLM (1999) 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Provincie Oost-Vlaanderen (2004) 

Gewestelijk Milieubeleidsplan 2003-2007 (2003) 

 

Bron: VERHAEGEN, K., DARRAS, I., BLUEKENS K. en HOPPERS, E., Internationaal milieueffectrapport 

over structurele maatregellen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het zwin als 

natuurlijk intertijdengebied, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Nederland) en namens deze 

het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), 2148 
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Bijlage 2: het Schelde-estuarium 

 

 

Bron: COMPENDIUM KUST EN ZEE, Ruimtelijke afbakening, 

http://www.compendiumkustenzee.be/nl/ruimtelijke-afbakening   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compendiumkustenzee.be/nl/ruimtelijke-afbakening
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Bijlage 3: Relatie tussen de LTV2030 en de OS2010  

 

 

 

Bron: TECHNISCHE SCHELDECOMMISSIE, Langetermijnvisie Schelde-estuarium: hoofdrapport, 

januari 2001, 3-4. 



Bijlage 4: werkingsgebieden Scheldecommissies 

 

 

 

Bron: VNSC, Folder Scheldecommissies, http://www.vnsc.eu/uploads/2013/03/folder-

scheldecommissies-def2013.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vnsc.eu/uploads/2013/03/folder-scheldecommissies-def2013.pdf
http://www.vnsc.eu/uploads/2013/03/folder-scheldecommissies-def2013.pdf
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Bijlage 5: Bagger- en stortzones Westerschelde 
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Bijlage 6: Overzicht projecten Ontwikkelingsschets 2010 

 

Programma Veiligheid tegen overstromen: project 1 en 2  

Project 1: Actualisatie Sigmaplan (afgerond) 

Project 2: Afstemming beleid veiligheid tegen overstromen (afgerond) 

 Programma Toegankelijkheid: project 3 t/m 6 

Project 3: Verruiming van de vaargeul (afgerond) 

Project 4: Onderzoek morfologisch beheer Westerschelde (afgerond en hernieuwd) 

Project 5: Externe veiligheid (afgerond en hernieuwd) 

Project 6: Inventarisatie mogelijke herstelmaatregelen (afgerond) 

Programma Natuurlijkheid: project 7 t/m 21 

Project 7: Speciale Beschermingszone status Zeeschelde (afgerond) 

Project 8: Regeling voor functieveranderingen landbouw Vlaanderen (in uitvoering) 

Project 9: Migratiemogelijkheden vissen in Vlaanderen (uitgevoerd) 

Project 10: Herinrichting Durmevallei (in uitvoering) 

Project 11: Inrichting Kalkense meersen en omliggende gebieden (in uitvoering) 

Project 12: 
Natuurontwikkeling en -inrichting Zeeschelde tussen Hamme en Dendermonde 
(in uitvoering) 

Project 13: Opgenomen in de projecten 10, 11 en 121 

Project 14: Opgenomen in de projecten 10, 11 en 121 

Project 15: Functieveranderingen landbouw Nederland (afgerond) 

Project 16: Natuurpakket Middengebied Westerschelde (deels in uitvoering) 

Project 17: Formuleren en afstemmen instandhoudingsdoelstellingen Schelde (afgerond) 

Project 18: Compensatiefonds Vlaanderen en Nederland (afgerond) 

Project 19: Bescherming Vlakte van de Raan (in uitvoering) 

Project 20: Duurzaam behoud en vergroting Zwin (in uitvoering) 

Project 21: Intergetijdengebied Hedwige-Prosperpolder (in uitvoering) 

 Programma Algemeen: project 22 t/m 26 

Project 22: Monitoring effecten Ontwikkelingsschets (afgerond en hernieuwd) 

Project 23: Schelde- Landschapspark (SLP) (afgerond) 

Project 24: Samenwerking beleid en beheer (afgerond) 

Project 25: Integraal plan Zwin en omstreken (afgerond) 

Project 26: Integraal plan Beveren-Hulst (afgerond) 

 
Bron: X, VNSC, http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-
2010/voortgang.html (geraadpleegd op 4/05/2014). 

http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/actualisatie-van-het-sigmaplan
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/afstemming-van-het-beleid-inzake-veiligheid-tegen-overstromen
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/verruiming-van-de-vaargeul
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/morfologisch-beheer-westerschelde
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/handhaving-van-de-relevante-richtlijnen-voor-externe-veiligheid
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/onderzoek-en-inventarisatie-van-mogelijke-herstelmaatregelen
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/aanwijzing-van-de-zeeschelde-vlaams-gedeelte-schelde-estuarium-als-speciale-beschermingszone-sbz
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/regeling-voor-functieveranderingen-landbouw-vlaanderen
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/migratiemogelijkheden-vissen-in-vlaanderen
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/actualisatie-van-het-sigmaplan
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/actualisatie-van-het-sigmaplan
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/actualisatie-van-het-sigmaplan
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/actualisatie-van-het-sigmaplan
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/actualisatie-van-het-sigmaplan
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/functieveranderingen-landbouw-nederland
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/natuurpakket-middengebied-westerschelde
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/formuleren-en-afstemmen-instandhoudingsdoelstellingen-schelde
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/compensatiefonds-vlaanderen-en-nederland
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/bescherming-vlakte-van-de-raan
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/duurzaam-behoud-en-vergroting-zwin
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/intergetijdengebied-hedwige-prosperpolder
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/monitoring-effecten-ontwikkelingsschets
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/schelde-landschapspark-slp
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/samenwerking-beleid-en-beheer
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/integraal-plan-zwin-en-omstreken
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang/integraal-plan-beveren-hulst
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang.html
http://www.vnsc.eu/organisatie/werkgroepen/ontwikkelingsschets-2010/voortgang.html
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Bijlage 7: Organogram VNSC 

 

 

 

Bron: VNSC, organogram, http://www.vnsc.eu/organisatie.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vnsc.eu/organisatie.html
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Bijlage 8: kaart met Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, inclusief de Natura 2000-gebieden 

 

 

Bron: X, “Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. 
Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, 
Vlaams Nederlandse Scheldecommissie”, VLIZ Information Sheets, 208, Vlaams Instituut voor 
de Zee (VLIZ), Oostende, 2010, 14. 
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Bijlage 9: de MER/Tracéwet-procedures in Nederland en Vlaanderen 

  
 

Bron: VERHAEGEN, K., DARRAS, I., BLUEKENS K. en HOPPERS, E., Internationaal 

milieueffectrapport over structurele maatregellen voor het duurzaam behoud en de 

uitbreiding van het zwin als natuurlijk intertijdengebied, Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu (Nederland) en namens deze het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams-Nederlandse 

Scheldecommissie (VNSC), 2148 
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Bijlage 10: Toekomstplan het Zwin met uitbreiding     

 

  
 

Bron: VERHAEGEN, K., DARRAS, I., BLUEKENS K. en HOPPERS, E., Internationaal 

milieueffectrapport over structurele maatregellen voor het duurzaam behoud en de 

uitbreiding van het zwin als natuurlijk intertijdengebied, Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu (Nederland) en namens deze het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams-Nederlandse 

Scheldecommissie (VNSC), 2148 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

Bijlage 11: Overzicht van de belangrijkste processen een grensoverschrijdend MER  

 

 

bron: K. VERHAEGEN, I. DARRAS, K. BLUEKENS en E. HOPPERS, Internationaal 

milieueffectrapport over structurele maatregellen voor het duurzaam behoud en de 

uitbreiding van het zwin als natuurlijk intertijdengebied, Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu (Nederland) en namens deze het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams-Nederlandse 

Scheldecommissie (VNSC), 2148) 
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Bijlage 12: De ontpoldering van de Hertogin Hedwige- en de Prosperpolder

 

 

Bron: PROVINCIE ZEELAND, Hedwige-en Prosperpolder, 

http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/hedwige/  

http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/hedwige/

