
Kennisgeving
Grote zeesluis Kanaal Gent – Terneuzen
De minister van Infrastructuur en Milieu maakt haar voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport (MER) bekend.

Deze kennisgeving is op 13 januari 2014 verschenen in de Nederlandse Staatscourant.

Nederland en Vlaanderen hebben in de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) 
afgesproken om de plannen voor een grote zeesluis bij het sluizencomplex van Terneuzen 
uit te werken. De uitkomsten worden vastgelegd in een tracébesluit. Ter voorbereiding van 
het tracébesluit wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. Ten behoeve van dit voornemen is een 
‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ opgesteld.

Waarom dit voornemen?
De zeehavens van Gent en Terneuzen zijn van groot economisch belang. Omdat steeds meer 
en grotere zee- en binnenvaartschepen het sluizencomplex van Terneuzen passeren, is in 2007 
onderzoek uitgevoerd naar de maritieme toegankelijkheid van de ‘Kanaalzone’. Daaruit blijkt 
dat voor zeeschepen nu en straks problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschik-
baarheid en betrouwbaarheid van doorvaart en voor de binnenvaart dreigt een capaciteits-
probleem. Een grote zeesluis lost deze problemen op en draagt tevens bij aan de totale 
ontwikkeling van de Kanaalzone en het Europese achterland. Op grond van deze uitkomsten 
heeft het Politiek college van de VNSC bij besluit van 19 maart 2012, de voorkeur uitgesproken 
om de bouw van een grote zeesluis binnen het huidige sluizencomplex van Terneuzen nader 
uit te werken. 

Waarom een milieueffectrapport?
In het tracébesluit wordt straks het voorkeursalternatief vastgelegd, dat aangeeft waar de 
grote sluis komt. Voordat het voorkeursalternatief kan worden vastgesteld, worden diverse 
alternatieven op hun effecten beoordeeld. Dit gebeurt in een MER. Gelet op de aanwezigheid 
van Natura 2000-gebieden hoort daar ook een passende beoordeling bij. 
De opzet van het MER is opgenomen in de Notitie reikwijdte en detailniveau. Het MER zal 
na afronding samen met het ontwerptracébesluit (OTB) ter inzage worden gelegd. 
De verwachting is dat dit medio 2015 gebeurt.

Publieksparticipatie
Zowel in de verkennings- als in de planuitwerkingsfase zijn verschillende belangenorganisaties 
betrokken. Ook zijn gesprekken gevoerd met individuele belanghebbenden. Deze informatie 
wordt meegenomen bij het opstellen van het MER. Daarnaast zullen de Commissie voor de 
milieueffectrapportage, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van 
Economische Zaken om advies worden gevraagd over het op te stellen MER. Ook de betrokken 
bestuursorganen (provincie Zeeland, provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Terneuzen, 
gemeente Gent, gemeente Zelzate, gemeente Evergem en waterschap Scheldestromen) 
worden geraadpleegd. Tenslotte zullen de zienswijzen op het voornemen betrokken worden 
bij het opstellen van MER en OTB.

Inzien
De Notitie reikwijdte en detailniveau met daarin het voornemen kunt u vanaf 14 januari 2014 
downloaden via de website van het project: www.zeesluisterneuzen.eu of via de website 
van het Centrum Publieksparticipatie: www.centrumpp.nl. Bovendien ligt het document vanaf 
14 januari 2014 gedurende 4 weken ter inzage bij:
- Provincie Zeeland, Abdij 6, 4331 BK  Middelburg;
- Gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1,4531 GZ  Terneuzen;
- Stad Gent, Milieudienst, Braemkasteel 41, 9050 Gent-Gentbrugge;
- Gemeentehuis Zelzate, Grote Markt 1, 9096 Zelzate;
- Administratief Centrum Gemeentehuis Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem;
- Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18, 4335 JA  Middelburg.

Hoe u kunt reageren 
Eenieder kan vanaf 14 januari tot en met 10 februari 2014 (4 weken) reageren. Bij het indienen 
van een zienswijze kunt u ingaan op de volgende vragen:
- Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?
- Hoe wilt u betrokken worden bij de verdere uitwerking van MER en OTB?
- Wordt u geraakt in uw belang en zo ja, hoe dan?
- Zijn er naar uw mening zaken of belangen over het hoofd gezien?
- Wat mag volgens u niet ontbreken in het milieuonderzoek?

Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via het zienswijzeformulier 
op www.centrumpp.nl. U kunt ook per post reageren: Centrum Publieksparticipatie, 
Zeesluis Terneuzen, Postbus 30316, 2500 GH  Den Haag.

Meer informatie
Op maandag 20 januari 2014 heeft u tijdens een inloopbijeenkomst in Gent de mogelijkheid 
om vragen te stellen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het bezoekerscentrum van het Haven-
bedrijf Gent, Rigakaai, 9000 Gent, van 18.00 uur tot 20.30 uur. Op dinsdag 21 januari 2014 
heeft u tijdens een inloopbijeenkomst in Terneuzen de mogelijkheid om vragen te stellen. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in Gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ  Terneuzen, 
van 18.00 uur tot 20.30 uur. 

Op www.zeesluisterneuzen.nl/.be vindt u de meest actuele informatie, planning, persberichten 
en de onderzoeksrapporten. Ook is er een overzicht van de meest gestelde vragen met 
antwoorden. Mocht u na het bezoek van de website nog vragen hebben, dan kunt u bellen 
met de VNSC: +31 (0) 164 212 800 of mailen naar zeesluis@vnsc.eu.
Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, 
telefoon +31 (0) 70 456 80 16.

Rijksoverheid


