BESLUIT VAN HET POLITIEK COLLEGE
VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE
INZAKE DE INSTELLING EN ACTIVERING VAN DE “SCHELDERAAD”

BESLUIT VAN HET POLITIEK COLLEGE VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE INZAKE
DE INSTELLING EN ACTIVERING VAN DE ‘SCHELDERAAD’
Het Politiek College van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie, vertegenwoordigd door de
bevoegde bewindspersonen:
voor Vlaanderen de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, hierna te noemen “Vlaanderen”
voor Nederland de Minister van Infrastructuur en Milieu, hierna te noemen “Nederland”,
Gezamenlijk aan te duiden als: “Ondergetekenden”,
GELET OP: artikel 8 van het “Verdragtussen het Koninkrijk der Nederlanden enerzijds, en de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaams Gewest anderzijds, inzake de samenwerking op het gebied van het
beleid en het beheer in het Schelde-estuarium (hierna: “Verdrag Beleid en Beheer”)”, dat bepaalt dat
de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (hierna: “VNSC”) de structurele betrokkenheid van
externe partijen bij de uitvoering van dit Verdrag organiseert,
OVERWEGENDE DAT:

1. De VNSC naar aanleiding van de vijfjaarlijkse evaluatie conform artikel 9 van het Verdrag
Beleid en Beheer heeft geconcludeerd dat de goede uitvoering van dit verdrag impliceert dat
structureel een participatieomgeving wordt geactiveerd;
2. Uit de evaluatie is gebleken dat het proactief betrekken van stakeholders , zoals destijds het
Overleg Adviserende Partijen en het Stakeholdersadviesforum, participatieprocessen
entameert die bijdragen aan de kwaliteit van het beleid en beheer van het Schelde-estuarium
en het draagvlak hiervoor;
3. Uit de evaluatie is gebleken dat er bij de stakeholders zelf ook een sterke vraag is om
structureel te worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding van de VNSC ten behoeve van de
duurzame ontwikkeling van het Schelde-estuarium.
Besluit als volgt:

Artikel 1 - Instelling en activering “Schelderaad”
1. Op grond van artikel 8 van het Verdrag Beleid en Beheer zal de betrokkenheid van externe
belanghebbenden vorm krijgen door de oprichting van een onafhankelijk forum genaamd
“Schelderaad”.
2. De Schelderaad wordt door middel van onderhavig VNSC-besluit ingesteld en geactiveerd.
Artikel 2 - Doel
Het doel van de Schelderaad is om de participatieprocessen te stimuleren en te structureren
tussen de stakeholders en de VNSC ten aanzien van het beleid en beheer dat door de VNSC
wordt ontwikkeld voor het Schelde-estuarium.
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Artikel 3 - Voorzitterschap en secretariaat
Het voorzitterschap en het secretariaat van de Schelderaad worden verzorgd door het
Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie.
Artikel 4 - Leden
1. Lid van de Schelderaad zijn:
vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden en representatieve maatschappelijke
organisaties (hierna “de partijen” genoemd), zoals opgenomen in bijlage “Leden
Schelderaad”.
2. Partijen die niet in bovengenoemde bijlage zijn opgenomen, kunnen een verzoek tot
toetreding tot de Schelderaad indienen bij de voorzitter van de Schelderaad (hierna: de
voorzitter). De voorzitter beslist over het verzoek, na overleg met de leden en met de VNSCsecretarissen.
3. Partijen kunnen uittreden uit de Schelderaad door dit schriftelijk te melden aan de voorzitter.
4. De VNSC-secretarissen zorgen voor regelmatige actualisatie van de in lid 1 genoemde bijlage
en nemen als waarnemer deel aan de vergaderingen van de Schelderaad.
5. Lidmaatschap van de Schelderaad heeft geen invloed op formele rechten van de partijen en
in het bijzonder op de mogelijkheden tot inspraak en tot het aantekenen van bezwaar of
beroep.

Artikel 5 – Intern reglement
De Schelderaad stelt zelf zijn intern reglement op.

Artikel 6 - Deelname aan vergaderingen
1. De partijen nemen op bestuurders- dan wel directeursniveau deel aan deSchelderaad.
2. Externe deskundigen, aan te wijzen door de voorzitter, kunnen deelnemen aan
vergaderingen van de Schelderaad.

Artikel 7 - Betrokkenheid VNSC in Schelderaad
Over de betrokkenheid van de VNSC in de Schelderaad wordt het volgende bepaald:
1. De VNSC-secretarissen nemen permanent deel aan de vergaderingen van de Schelderaad.
2. De VNSC-voorzitters, en desgewenst ook andere vertegenwoordigers van de VNSC, worden al
naar gelang de agenda uitgenodigd door de voorzitter.
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Artikel 8 – Participatie en advisering
1. De Schelderaad participeert proactief in de beleidsvoorbereiding van de VNSC ten behoeve
van de ontwikkeling van een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium.
2. De participatie is gebaseerd op het creëren van een gemeenschappelijke feitenbasis, ‘joint
factfinding’ (Schelderaad en VNSC), vanuit de inzet om bij besluitvormingsprocessen
discussie over de ‘feiten’ zoveel mogelijk te voorkomen.
3. Vanwege dit proactieve participatiemodel zal de inzet van het klassieke instrument van
separate advisering tot een noodzakelijk minimum beperkt kunnen worden.
4. De Schelderaad organiseert zijn inbreng op onafhankelijke wijze.
5. De leden van de Schelderaad brengen hun kennis, inzichten en voorkeuren in tijdens het
overleg.
6. De VNSC betrekt de inbreng van de Schelderaad op zorgvuldige wijze bij zijn
besluitvormingsprocessen en motiveert eventuele afwijkingen.

BRUSSEL,

DEN HAAG,

Hilde Crevits
Vlaams minister van Mobiliteit
en Openbare Werken

Melanie Schultz van Haegen
Minister van Infrastructuur
en Milieu
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Bijlage

Leden Schelderaad

-

Alfaport Antwerpen

-

Algemeen Boerensyndicaat Oost-Vlaanderen

-

Boerenbond

-

Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

-

Haven Gent

-

Havenbedrijf Antwerpen

-

Natuurpunt Vlaanderen

-

Provincie Antwerpen

-

Provincie Oost-Vlaanderen

-

Provincie Zeeland

-

VeGHO

-

Vertegenwoordiger Scheldegemeenten NL

-

Vertegenwoordiger Scheldegemeenten VL

-

Vlaamse Havenvereniging

-

Vogelbescherming Nederland

-

Waterschap Scheldestromen

-

Zeeland Seaports

-

Zeeuwse Milieu Federatie

-

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
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