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1 Inleiding 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Grote Zeesluis Terneuzen heeft 
In de periode van 14 januari tot en met 10 februari 2014 ter inzage 
gelegen. Op deze notitie zijn in totaal 15 zienswijzen ingediend. In 
dezelfde periode is advies gevraagd aan 10 betrokken 
bestuursorganen. Vervolgens is aan de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) een advies gevraagd over de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau en de ingediende zienswijzen. 
 
In deze Nota Beantwoording zienswijzen & reacties betrokken 
Bestuursorganen geeft de minister van Infrastructuur en Milieu – als 
bevoegd gezag voor het Tracébesluit Grote Zeesluis Terneuzen – een 
reactie op de ingediende zienswijzen en adviezen. De binnengekomen 
zienswijzen en reacties zijn allereerst samengevat en vervolgens 
beantwoord. Het advies van de Commissie voor de m.e.r. is niet in 
deze nota opgenomen maar vindt u op de website 
www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2875.  
 
Naar aanleiding van de zienwijzen, de adviezen van de betrokken 
bestuursorganen en de toetsing door de Commissie voor de m.e.r. is 
de Notitie Reikwijdte (NRD) op een aantal punten aangescherpt en zijn 
in ons klanteisensysteem (KES) klantwensen genoteerd. Als de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau is aangepast staat er in het antwoord 
“Notitie Reikwijdte en Detailniveau” vermeld, is het als klantwens 
genoteerd dan staat er “Klanteisensystematiek”.  
 
De definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het advies van de 
Commissie voor de m.e.r. wordt gepubliceerd op de website van het 
project, www.zeesluisterneuzen.nl. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2875
http://www.zeesluisterneuzen.nl/
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2 Zienswijzen en antwoorden 
 

Nr. Datum Zienswijzen 

Antwoorden 

1 24-1-
2014 

1.1 Graag wil ik meer informatie over de ontsluiting van 
het verkeer tijdens de bouw en als de zeesluis is 
gerealiseerd. Hoe lopen de wegen over de sluizen vanaf 
Terneuzen richting DOW en Hoek en vice versa? 
 
1.1 De precieze inrichting van het bouwterrein van de 
Zeesluis is op dit moment nog niet aan de orde. Wel 
worden in het Milieueffectrapport verschillende 
bouwmethodes beschouwd, om het ruimtebeslag van de 
verschillende methodes te kunnen inschatten. In het 
Milieueffectrapport wordt het weg- en fietsverkeer over 
de sluis tijdens aanleg en na realisatie in het 
beoordelingskader meegenomen. Hoe de verkeers-
afwikkeling tijdens de realisatie er in detail uit ziet  
wordt deels bepaald door de werkmethode van de 
aannemer die de sluis gaat bouwen. De details worden 
bekend in de realisatiefase die is gepland in de periode 
2017-2021. 
 

2 28-1-
2014 

2.1 Ik ben bezorgd of alle factoren zijn meegenomen in 
het besluit om een nieuwe zeesluis binnen het bestaande 
sluizencomplex te bouwen. Onder andere de financiële 
en grondverzet gegevens ontbreken. De sluis kan beter 
westelijk van de huidige Westsluis gesitueerd worden 
zodat er ruimte gereserveerd kan worden binnen het 
complex om in 2050 een nieuwe langere en bredere 
binnenvaarsluis te bouwen. Want over 30 tot 40 jaar 
wordt door de Seine-Nord verbinding een forse toename 
van het binnenvaartverkeer verwacht. Bij het aanleggen 
van het sluizencomplex aan de westelijke kant wordt dan 
alvast rekening gehouden met het ontwikkelen van een 
nat industrieterrein tussen het kanaal en het tracé van 
de N62. De nautische toegang tot de nieuwe zeesluis en 
het beschikbaar hebben van wachtplaatsen voor de 
scheepvaart is daarmee een stuk eenvoudiger vanwege 
de ruimte die dan voor water beschikbaar is. 
 
2.1 Bij het besluit voor het voorkeursalternatief zijn alle 
relevante factoren meegenomen. Zie voor de 
onderzoeksresultaten www.zeesluisterneuzen.nl, bij de 
“Verkenning Kanaal Gent-Terneuzen”. Hier staan de 
financiële gegevens en gegevens over grondverzet. Bij 
de onderzoeken naar transporteffecten is in de 
scenario's rekening gehouden met infrastructurele 

http://www.zeesluisterneuzen.nl/
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ontwikkelingen, zoals de Seine-Nord verbinding. Deze 
informatie is verwerkt bij de prognoses van 
scheepsaantallen. Omdat ontwikkelingen in de toekomst 
altijd met onzekerheden omgeven zijn, is besloten om 
nu zuinig met de beschikbare ruimte om te gaan. Dit 
heeft geleid tot de keuze om de nieuwe sluis binnen het 
huidige complex te plaatsen. 
 

2 28-1-
2014 

2.2 Tijdens de bouw van de sluis in de jaren '60 van de 
vorige eeuw is een bouwput (ca. 10 meter diep) 
aangelegd om onder droge conditities de bouw uit te 
voeren. Er hebben zich destijds in de binnenstad van 
Terneuzen verzakkingen voorgedaan die scheurvorming 
aan bebouwing hebben veroorzaakt. Ik pleit voor een 
goede nul-meting van de huidige situatie zodat 
eventuele schade achteraf arbitrair kan worden 
vastgesteld. Ook dienen dusdanige maatregelen te 
worden genomen en technieken te worden gebruikt dat 
het onttrekken van grondwater aan de bodem buiten de 
bouwzone zal worden vermeden zodat de kans op 
verzakkingen minimaal is. 
 
2.2 In het Milieueffectrapport wordt onderzocht wat de 
effecten zijn van verschillende bouwmethodes. Als het 
aan de orde is, wordt er ook onderzocht op welke wijze 
effecten kunnen worden voorkomen. 
“Klanteisensystematiek” 
 

2 28-1-
2014 

2.3 Als fietsende verkeersdeelnemer maak ik me zorgen 
over de beschikbaarheid van de sluisroute gedurende de 
bouw van de nieuwe zeesluis. De bouw van de nieuwe 
grote zeesluis binnen het huidige sluizencomplex zal tot 
gevolg hebben dat de verkeersafwikkeling beperkingen 
zal ondervinden doordat de wegen rondom de bouwput 
slechts weinig ruimte is gegund en tijdelijke afsluiting 
van de doorgaande weg ten behoeve van de sluisbouw 
noodzakelijk is. Voor fietsers is er geen goed alternatief 
voorhanden indien er niet over het sluizencomplex 
gefietst kan worden. Voor deze groep weggebruikers 
dient mijns inziens een beschermde route beschikbaar te 
zijn langs het sluizen complex. Beschermd door fietsers 
van het autoverkeer te scheiden en 24 uur per dag 
beschikbaar, ook tijdens momenten waarop het 
autoverkeer tijdelijk moet worden geweerd vanwege 
speciale bouw activiteiten.  
 
2.3 De precieze inrichting van het bouwterrein van de 
Zeesluis is op dit moment nog niet aan de orde. Wel 
worden in het Milieueffectrapport verschillende 
bouwmethodes beschouwd, om het ruimtebeslag van de 
verschillende methodes te kunnen inschatten. In het 
Milieueffectrapport wordt het weg- en fietsverkeer over 
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de sluis tijdens aanleg en na realisatie in het 
beoordelingskader meegenomen. Hoe de verkeers-
afwikkeling tijdens de realisatie er in detail uit ziet  
wordt deels bepaald door de werkmethode van de 
aannemer die de sluis gaat bouwen. De details worden 
bekend in de realisatiefase die is gepland in de periode 
2017-2021. 
 

2 28-1-
2014 

2.4 Na het gereedkomen van de nieuwe zeesluis dient 
een fatsoenlijk en begrijpelijk verwijs systeem te worden 
geinstalleerd zodat voorkomen kan worden dat 
automobilisten die minder bekend zijn met de lokale 
situatie, onnodig voor een geopende sluisbrug staan 
wachten terwijl de ander brug gewoon beschikbaar is. 
 
2.4 Voor het Milieueffectrapport is deze vraag nog niet 
aan de orde. Deze suggestie is genoteerd voor de 
realisatiefase.  
 

3 30-1-
2014 

3.1 Er dient een onderzoek te komen naar de besparing 
op het grondverzet die mogelijk wordt door de grote 
zeesluis te voorzien van schuine bruggen. Door de 
bruggen over de grote zeesluis schuin te maken is 
minder ruimte naast de zeesluis nodig voor de bochten 
in de wegen en dus mindergrondverzet. Tevens is aan de 
noord- en zuidzijde van de nieuwe grote zeesluis iets 
meer ruimte nodig voor de schuine bruggen maar aan de 
zijkanten van de sluis is minder ruimte nodig waardoor 
de sluis beter kan worden ingepast in het huidige 
sluizencomplex. 
 
3.1 Uit een analyse blijkt dat de voordelen zoals minder 
grondverzet niet op wegen tegen de extra kosten van 
schuine bruggen. Het is voor de scheepvaart van belang 
dat het sluisfront symmetrisch is. Een symmetrisch 
sluisfront heeft een grote positieve invloed op de 
nautische veiligheid. Om te komen tot een symmetrisch 
sluisfront in het geval van schuine bruggen, is extra 
ruimte voor de sluis nodig ten opzichte van een variant 
met rechte bruggen. Op dit moment blijkt er geen 
voordeel op het gebied van grondverzet of 
ruimtegebruik. Daarom zijn er geen schuine bruggen 
opgenomen in de varianten. Wij nemen het voorstel wel 
op in het dossier voor het geval er in een later stadium 
nieuwe inzichten over de bruggen ontstaan. 
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4 4-2-
2014 

4.1 Er is zorg over de verzilting van landbouwgronden 
rondom het kanaal als gevolg van de realisatie van de 
zeesluis indien er meer peilfluctuaties, dan wel grotere 
waterdruk komt. Dit vergroot de zoutdruk wat zeer 
nadelige gevolgen heeft op de teelt van gewassen. Er 
dient niet alleen een kwantitatief, maar ook kwalitatief 
onderzoek te komen en monitoring mogelijk te maken. 
 
4.1 In de Milieueffectrapportage wordt cijfermatig 
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het grondwater 
en naar veranderingen in de grondwaterstand. Als 
voetnoot wordt bij tabel 5 in de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau vermeld dat kwantitatief onderzoek wordt 
gebruikt om cijfermatig uitspraken te kunnen doen, en 
dat kwalitatief onderzoek een vergelijkend onderzoek is. 
Het onderzoek om de huidige situatie van de verzilting 
van de ondergrond vast te leggen is gestart. Dit 
onderzoek kan later als referentie worden gebruikt. In 
het Milieueffectrapport komt het monitoringsprogramma 
aan de orde. Dit programma wordt afgestemd met de te 
verwachten effecten. “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” 
 

4 4-2-
2014 

4.2 Er dienen passagemogelijkheden te zijn voor 
landbouwverkeer tijdens en na de realisatie van de 
zeesluis.  
 
4.2 De precieze inrichting van het bouwterrein van de 
Zeesluis is op dit moment nog niet aan de orde. Wel 
worden in het Milieueffectrapport verschillende 
bouwmethodes beschouwd, om het ruimtebeslag van de 
verschillende methodes te kunnen inschatten. In het 
Milieueffectrapport wordt het weg- en fietsverkeer over 
de sluis tijdens aanleg en na realisatie in het 
beoordelingskader meegenomen. Hoe de verkeers-
afwikkeling tijdens de realisatie er in detail uit ziet  
wordt deels bepaald door de werkmethode van de 
aannemer die de sluis gaat bouwen. De details worden 
bekend in de realisatiefase die is gepland in de periode 
2017-2021. Daarbij is aandacht voor het 
landbouwverkeer over de sluis. “Klanteisensystematiek” 
 

5 6-2-
2014 

5.1 Welk nadelig effect zal er tijdens de bouw van de 
zeesluis voor de bewoners van de Wulpenbek ontstaan? 
 
5.1 Er wordt onderzocht of er hinder tijdens de bouw 
ontstaat als gevolg van geluid, reistijd op / over het 
sluizencomplex en grondwaterstandveranderingen. Tabel 
3 in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft het 
voorgestelde beoordelingskader. Hierbij wordt de 
omgeving van de sluis beschouwd. Er worden 
verschillende bouwmethoden onderzocht. 
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5 6-2-
2014 

5.2 Wordt er ook rekening gehouden met eventuele 
schade als gevolg van het onttrekken van grondwater en 
eventuele ontstane schade? 
 
5.2 Ja, in het Milieueffectrapport wordt onderzocht wat 
de veranderingen van de grondwaterstand zijn bij 
verschillende bouwmethodes. Dit wordt gezien als een 
indicator voor de mogelijke schade. Ook zal er worden 
gekeken welke mogelijkheden er zijn om schade te 
voorkomen. 
 

5 6-2-
2014 

5.3 Waar zullen de aannemers worden gevestigd en 
waar zal de opslag van materialen gaan plaatsvinden? 
 
5.3 Er wordt onderzocht hoeveel ruimte er beschikbaar 
is voor de vestiging van aannemers en de opslag van 
materialen. Wanneer de ruimte op het complex 
onvoldoende blijkt, wordt gekeken waar mogelijkheden 
zijn voor vestiging en opslag in de nabijheid van het 
complex. 
 

5 6-2-
2014 

5.4 Hoe kunnen wij tijdens de bouw nog in Terneuzen 
komen, eventueel met de fiets? 
 
5.4 De precieze inrichting van het bouwterrein van de 
Zeesluis is op dit moment nog niet aan de orde. Wel 
worden in het Milieueffectrapport verschillende 
bouwmethodes beschouwd, om het ruimtebeslag van de 
verschillende methodes te kunnen inschatten. In het 
Milieueffectrapport wordt het weg- en fietsverkeer over 
de sluis tijdens aanleg en na realisatie in het 
beoordelingskader meegenomen. Hoe de verkeers-
afwikkeling tijdens de realisatie er in detail uit ziet  
wordt deels bepaald door de werkmethode van de 
aannemer die de sluis gaat bouwen. De details worden 
bekend in de realisatiefase die is gepland in de periode 
2017-2021. 
 

5 6-2-
2014 

5.5 De leefbaarheid van Wulpenbek zal sterk achteruit 
gaan vanwege de aanleg van de zeesluis (waarde-
vermindering van huizen). Wulpenbek moet 
meegenomen worden in de onderzoeken. 
 
5.5 In de Milieueffectrapportage worden de effecten van 
de aanleg en gebruik van de grote zeelsluis onderzocht. 
Op basis van de onderzoeken kunnen ook uitspraken 
worden gedaan over de situatie in Wulpenbek. 
 

6 6-2-
2014 

6.1 Er dient onderzocht te worden of energieopwekking 
in het ontwerp kan worden geintegreerd. In het 
verlengde daarvan dient ook de energiebehoefte van het 
beheer van het sluizencomplex bekeken te worden. 
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6.1 In de Milieueffectrapportage wordt aandacht besteed 
aan duurzaamheid. In de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau is aan het beoordelingskader (tabel 3) het 
aspect duurzaamheid toegevoegd met o.a. de criteria 
energieopwekking en energiegebruik.  
 

6 6-2-
2014 

6.2 Er dient vanuit een integrale en financiële 
benadering onderzocht te worden of windenergie 
rendabel is. Plaatsing van windturbines in het plangebied 
kan bijdragen aan de doelstelling voor wind op land en 
voor een vitale economie. De relatie met het 
Maintenance Value Park complex, aansluitend aan het 
sluizencomplex draagt bij aan versterking van het 
onderhoudscluster voor windenergie in Zuidwest 
Nederland en Vlaanderen. Daarnaast kan de 
grondvergoeding voor windturbines bijdragen aan de 
realisatie van een groenstructuur en mitigatie. 
 
6.2 Deze suggesties zullen we met de indiener van deze 
zienswijze bespreken. “Klanteisensystematiek” 

7 7-2-
2014 

7.1 De alternatieven voor bedrijven die gevestigd zijn 
binnen het gebied van de toekomstige zeesluis en die als 
gevolg van de aanleg van de zeesluis sterk worden 
beïnvloed dienen in kaart te worden gebracht. Gedacht 
moet worden aan o.a. de volgende diensten: 
- het met sleepboten veilig en efficiënt begeleiden van 

(zee-) schepen door de sluizen;  
- het bieden van hulpverlening (leveren van koel- en 

bluscapaciteit op de Westerschelde en stand-by 
liggen van boten voor calamiteiten); 

- personenvervoer met watertaxi's; 
- inzet boot- en wielmannen; 
- bevoorraden van schepen. 
 
7.1 In de varianten voor de Milieueffectrapportage zullen 
verschillende mogelijkheden voor het terugplaatsen van 
bedrijven die gebonden zijn aan het functioneren van de 
sluis worden onderzocht. “Klanteisensystematiek” 
 

7 7-2-
2014 

7.2 Mogelijke alternatieven of compensaties voor 
bedrijven die worden aangetast in hun bedrijfsplan 
moeten onderdeel uitmaken van de planvorming. 
 
7.2 In de varianten voor de milieueffectrapportage  
worden verschillende mogelijkheden voor het 
terugplaatsen van bedrijven die gebonden zijn aan het 
functioneren van de sluis onderzocht. Voor activiteiten 
die niet direct verbonden zijn met het functioneren van 
de sluis wordt in de planvorming naast terugplaatsing 
ook gekeken naar compensatie. “Klanteisensystematiek”  
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7 7-2-
2014 

7.3 In het rapport dient de economische ontwikkeling 
van de voorhaven uitvoerig te worden behandeld. 
Mogelijke impact van manoeuvreerruimtes en de 
nautische veiligheid op potentiële ontwikkelingen moeten 
hiervoor in kaart worden gebracht. 
 
7.3 Zoals aangegeven in paragraaf 4.1 worden er geen 
nieuwe functies aan het sluizencomplex toegevoegd. 
Economische ontwikkelingen in de voorhaven vallen niet 
binnen de Reikwijdte van de Milieueffectenstudie. De 
impact op potentiële economische ontwikkelingen in de 
voorhaven wordt dus niet in de Milieueffectrapportage 
meegenomen. 
 

8 7-2-
2014 
 

8.1 Er dient onderzocht te worden of natuurinclusief 
ontwerpen mogelijkheden biedt om bij voorbaat 
natuurschade te mitigeren. Er worden sterke negatieve 
effecten op de natuur voorzien (Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau) en de ADC-toets* blijkt niet op voorhand 
haalbaar.  
* A-Alternatievenonderzoek, D-Dwingende redenen van 
groot openbaar belang, C-Compensatie. 
 
8.1 In het ontwerpproces van de Zeesluis zijn regelmatig 
sessies waarbij onder meer ecologen input geven op het 
ontwerp en mogelijkheden aandragen. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan het natuurinclusief ontwerpen. 
 

8 7-2-
2014 

8.2 Er kan gekeken worden of een verzilting van de 
Braakman tot de mogelijkheden behoort. Het verzilten 
van de Braakman kan een grote kwaliteitsimpuls voor 
het gehele Natura 2000-gebied Westerschelde 
betekenen en hiermee eventuele negatieve effecten op 
dit systeem bij voorbaat sterk mitigeren. 
 
8.2 De Braakman ligt buiten de grenzen van het 
projectgebied. Verzilting van de Braakman zal niet 
gerealiseerd worden binnen de doelstellingen van het 
project. Op het moment dat mitigatie van effecten op 
het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe aan 
de orde is zullen wij uw suggestie overwegen. Wij zijn op 
de hoogte van de onderzoeken die in de laatste jaren 
zijn uitgevoerd naar verzilting van de Braakman.  
 

9 7-2-
2014 

9.1 De effecten van golfoverslag door maatgevende 
schepen op het kanaal, in bijzonder zijkanaal C, op 
kades dienen meegenomen te worden.  
 
9.1 De golfoverslag door maatgevende schepen in het 
kanaal is onafhankelijk van de keuze voor de inrichting 
van het sluizencomplex. Daarom wordt bij de 
variantenafweging om te komen tot de voorkeursvariant 
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voor de grote zeesluis de golfoverslag niet meegewogen. 
De golfoverslag is wel afhankelijk van veranderingen in 
het maatgevende schip op het kanaal. De gegevens 
zullen gebruikt worden bij de onderbouwing van het 
Tracébesluit. 
 

9 7-2-
2014 

9.2 De effecten van verzilting op de infrastructuur (zoals 
kades en kademuren) dient onderzocht te worden 
 
9.2 Indien uit de onderzoeken naar de verzilting van het 
kanaal blijkt dat de zoutlast op het kanaal hoger wordt, 
zal worden onderzocht wat de effecten op infrastructuur 
zijn. 
 

10 9-2-
2014 

10.1 In elke fase van de besluitvorming zou een serieuze 
brede publieksbevraging moeten worden georganiseerd. 
De besluitvorming is tot op heden veel te veel 
bestuurlijk gebeurd, zonder enige echte mogelijkheid tot 
inbreng van het brede publiek. Er zijn belangen over het 
hoofd gezien bij de keuze van het voorkeursalternatief  
 
10.1 Voor het dit project is de specifieke internationale 
Verdragsrechtelijke Vlaams Nederlandse context 
kenmerkend. Dat geldt ook voor het 
besluitvormingstraject. Zorgvuldige en grondige 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende  afweging en 
voorbereiding van uiteenlopende oplossingsrichtingen 
met het oog op een gemeenschappelijk Vlaams-
Nederlands voorkeursalternatief was daarbij essentieel 
voor het project. In het Milieueffectrapport wordt de 
onderbouwing van voorkeursalternatief opnieuw 
onderbouwd. De ter inzage legging van de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau en het vragen om zienswijzen 
is onderdeel van de publieksbevraging. Verder zal in het 
Milieueffectrapport de onderbouwing van het 
voorkeursalternatief zijn plaats krijgen en kan bij het 
ontwerp-Tracebesluit met bijbehorend 
Milieueffectrapport wederom zienswijzen worden 
ingediend. 
 

10 9-2-
2014 

10.2 Er moet één Milieueffectrapport worden opgesteld 
voor de zeesluis en de kanaalaanpassingen. Hierbij 
moeten de keuzes die in het voorkeursalternatief zijn 
gemaakt opnieuw onderzocht worden, zodat een 
integrale afweging kan worden gemaakt en sluipende of 
inconsequente besluitvorming wordt voorkomen. In ieder 
geval moet een variant met bufferbekkens worden 
meegenomen. 
 
10.2 In het Milieueffectrapport wordt het 
voorkeursalternatief opnieuw onderbouwd. Bij de 
onderbouwing van het voorkeursalternatief is de optie 



  
 

 
Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie  Pagina 13 van 27 

van de aanleg van bufferbekkens beschouwd. De aanleg 
van bufferbekkens wordt echter niet opgenomen in de 
realistische varianten die binnen het voorkeursalternatief 
zijn ontwikkeld. 
 

10 9-2-
2014 

10.3 Het uitgangspunt inzake waterverdeling moet 
worden gerespecteerd.Voor de waterverdeling naar het 
kanaal wordt uitgegaan van de afspraken zoals 
vastgelegd in het verdrag van 1960, het wijzigings-
verdrag van 1985 en het protocol van 1985, te weten 
minimaal 13 m³/s gemiddeld over 2 maanden. Elke 
wijziging hieraan moet gelden als een fundamenteel 
zwaarwegende reden die aanleiding kan geven een 
verdere deelname aan het project te herzien.  
 
10.3 Tot op heden is er geen aanleiding dit uitgangspunt 
los te laten. 
 

10 9-2-
2014 

10.4 Onderzoek met inkomend waterdebiet van 13 m³/s 
met seizoen schommelingen is essentieel, en bij 
voorkeur ook met een lager bovendebiet zoals in 2003-
2004. Dit is geen worstcase maar een realistisch 
scenario. Enkel hiermee kan het Milieueffecten 
onderzoek zich beperken tot het studiegebied van het 
kanaal Gent-Terneuzen en onmiddellijke omgeving.  
 
10.4 Dat lagere debieten dan 13 m³/s in de praktijk 
voorkomen is bekend. Het Milieueffectrapport brengt 
wijzigingen ten gevolge van de aanleg van de grote 
zeesluis in beeld. De aanleg van de zeesluis heeft geen 
invloed op de watertoevoer vanuit Vlaanderen. Wel kan 
de zoutconcentratie in het kanaal bij de verschillende te 
onderzoeken varianten veranderen door grotere 
schutdebieten en door technische maatregelen om 
zoutindringing tegen te gaan. Deze effecten worden in 
beeld gebracht. 
 

10 9-2-
2014 

10.5 Watertekorten door grotere schutverliezen moeten 
vermeden (preventie), dan wel worden gemitigeerd door 
de inname van water uit de Schelde tijdens hoogwater, 
waarbij dan een bijkomend effect inzake verzilting moet 
worden meegenomen. Een wijziging van het uitgangs-
punt dient aanleiding te geven tot een volledige 
heropstart van de procedures. Wetende dat er in droge 
(zomer)periodes een tekort is aan zoet oppervlakte-
water, is het niet meer verantwoord projecten te 
realiseren die een belangrijke en sterke verhoogde (> 3 
m³/s) vraag naar zoet oppervlaktewater genereren 
zonder dat alle mogelijkheden in dat project tot 
vermindering van deze vraag naar zoet water werden 
aangewend. Dat water wordt afgehouden van andere 
potentiële gebruikers of natuurlijke bestemmingen, met 
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belangrijke gevolgen. De kosten van een verminderde 
beschikbaarheid van zoet oppervlaktewater in periodes 
van schaarste, dan wel de maatregelen om deze 
verminderde beschikbaarheid te remediëren of te 
compenseren, moeten mee in rekening worden gebracht 
bij de beoordeling van de realisatie van het 
zeesluisproject. 
 
10.5 In de varianten van de Milieueffectrapportage 
worden verschillende mogelijkheden voor het omgaan 
met dreigend watertekort door schutverliezen 
onderzocht. Hiermee ontstaat inzicht in de effecten van 
de verschillende opties zodat wel overwogen een keuze 
kan worden gemaakt 
 

10 9-2-
2014 

10.6 Nederland heeft de verplichting er voor te zorgen 
dat bij de sluizen van Terneuzen de toetredende 
hoeveelheid zout water zoveel mogelijk beperkt wordt. 
Hiermee wordt onvoldoende rekening gehouden bij de 
randvoorwaarden en doelstelling van het project en 
bijgevolg ook bij de vaststelling van het voorgestelde 
voorkeursalternatief. Hierdoor kan het 
Milieueffectrapport niet beperkt blijven tot het 
Voorkeursalternatief en eventuele varianten.  
De bandbreedte voor het GEP* (300-3000 mg/l) 
betekent niet dat er geen maatregelen genomen hoeven 
worden die het resultaat dichter bij het GET** (300 
mg/l) zouden kunnen brengen. Bij projecten voor het 
aanpassen van de infrastructurele context moeten de 
mogelijke maatregelen worden genomen om het GET na 
te streven. Dit speelt nog sterker bij belangrijke 
fluctuaties van het chloridegehalte die over de seizoenen 
optreden. 
 
*GEP= Goed Ecologisch Potentieel 
**GET = Goede Ecologische Toestand 
10.6 In de voorgaande fase van het project is overleg 
geweest met verschillende stakeholders. Hierbij is met 
betrekking tot het zoutgehalte afgesproken dat het 
schutproces uit oogpunt van verdroging of verzilting 
geen negatieve invloed heeft voor het waterbeheer in 
het algemeen en de natuurwaarden van de bestaande, 
beschermde grensoverschrijdende krekensystemen in 
het bijzonder. De verbetering van de toegankelijkheid is 
enkel uitvoerbaar als deze verwaarloosbare negatieve 
effecten heeft voor de waterhuishouding in de regio.  
Hierbij wordt ook rekening gehouden met operationele 
afspraken betreffende waterbesparing in crisissituaties.   
 

10 9-2-
2014 

10.7 Verplichting is ook de milieuverplichting tot het 
inzetten van de Best Beschikbare Technieken (BBT). In 
het sluizencomplex van Terneuzen zijn de aspecten van 
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waterkwaliteit en waterkwantiteit van zeer groot belang 
en met betrekking tot deze aspecten dienen dan ook BBT 
toegepast te worden om die aspecten te vrijwaren. In de 
praktijk betekent dit het toepassen van een zoet-zout 
scheiding met de inzet van bufferbekkens. In het 
onderzoek door Royal Haskoning (verkenning 3.2.1 No 
regret Milieu en Veiligheid, aanvullend oppervlaktewater-
onderzoek, 22 juli 2010) wordt in tabellen 3.5 (a-b-c), 
pg 28-29 de zoutbronbelasting van het sluizenkomplex 
voorgesteld voor situaties zonder toepassing van de 
technieken voor BBT. In de huidige constellatie is de 
westsluis verantwoordelijk voor > 75% van de 
zoutbronbelasting van het sluizencomplex; en dit zal 
verdubbelen bij realisatie van een grote zeesluis (zonder 
zoet-zout scheiding met bufferbekkens).In de actuele 
Westsluis geldt de verplichting dat bij de sluizen van 
Terneuzen de toetredende hoeveelheid zout water zoveel 
mogelijk beperkt blijft en het toepassen van BBT 
werd/wordt niet nageleefd. Het is immers wenselijk en 
mogelijk een zoet zout scheidingstechniek met 
bufferbekkens (punt 4.1.5 en 4.1.6, pg 61-66) toe te 
passen. Het voorgestelde nulalternatief, waarbij er geen 
aanpassingen zouden gebeuren aan het actuele 
sluizencomplex, is ons inziens dan ook weinig correct. 
Op basis van de bestaande beleidskaders en 
verplichtingen lijkt de verplichting aanwezig dat in het 
nulalternatief de bestaande sluis wordt aangepast en 
uitgerust met een systeem van zoet-zout scheiding met 
bufferbekkens waardoor de zoutbelasting naar het 
Kanaal Gent- Terneuzen in belangrijke mate vermindert, 
en daarbij ook de behoefte aan zoet oppervlaktewater in 
droge periodes kan verminderen. 
 
10.7 De feitelijke situatie zoals deze op dit moment 
wordt aangetroffen in het kanaal is de situatie waar in 
de m.e.r. van wordt uitgegaan voor wat betreft de 
huidige situatie. Deze dient tevens als basis voor de 
autonome ontwikkeling waarmee in de 
milieueffectrapportage rekening wordt gehouden. Door 
uit te gaan van de feitelijke situatie, wordt een 
onderschatting van de effecten voorkomen. 
 

10 9-2-
2014 

10.8 Het maatschappelijk nut (kosten-baten) van het 
project is uiterst twijfelachtig, gezien enkel in zeer 
uitgesproken groeiscenario’s een positief resultaat 
berekend wordt. Hoe waarschijnlijk dit is, en wanneer 
andere scenario's te verwachten zijn moet meegenomen 
worden in de uiteindelijke beslissingen. Gezien de 
investeringsbedragen voor Vlaanderen, de beperkte 
beschikbare middelen, de wenselijkheid tot het optimaal 
inzetten van deze beperkte middelen, en een 
noodzakelijke beslissing van het Vlaamse regering en 
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parlement, is het maatschappelijk wenselijk dat hier ook 
eerst de gebruikelijke Vlaamse strategische adviesraden 
(oa. Mobiliteitsraad, Sociaal-economische Raad van 
Vlaanderen, …) om advies wordt gevraagd. 
 
10.8 Voorafgaand aan het politiek besluit is de 
gebruikelijke route voor besluitvorming in Vlaanderen 
doorlopen. In het Milieueffectrapport zal een nadere 
onderbouwing van nut en noodzaak worden opgenomen. 
 

10 9-2-
2014 

10.9 Het huidig voornemen en milieueffectenonderzoek 
geeft onvoldoende duidelijkheid en zekerheid over de 
toekomstige ontwikkeling van de toegankelijkheid van 
de Kanaalzone. Het is wenselijk te onderzoeken en 
duidelijkheid te verschaffen of een toekomstige 
verbreding en verdieping van het kanaal volgens de 
noden van het maatgevend schip sluis (366x49x14.5 m) 
wel degelijk mogelijk zal zijn. De voorgenomen 
verbetering van het kanaal die onderzocht zou worden in 
een parallelle studie, dient evenzeer onderworpen te 
worden aan een openbaar onderzoek (inspraak 
zienswijze) en mee geïntegreerd te worden in het mer-
onderzoek. In het onderdeel Cumulatie zou een nadere 
uitwerking moeten gebeuren van de verdere verbreding 
en verdieping van het Kanaal Gent-Terneuzen in functie 
van het maatgevend schip voor de sluis. 
 
10.9 In de voorgaande fase van het project is de aanleg 
van de sluis in combinatie met de aanpassingen van het 
kanaal onderzocht. Hierbij zijn een veelheid aan 
milieueffecten onderzocht, naast economische effecten, 
doelbereik en draagvlak. Deze onderzoeken geven 
inzicht in de te verwachten effecten van aanpassing van 
het kanaal in combinatie met de bouw van een Zeesluis 
en vormen de basis voor het Voorkeursalternatief. De 
door u gevraagde informatie is reeds openbaar. Omdat 
er besloten is de volledige aanpassing van het kanaal 
niet binnen de huidige beleidshorizon op te pakken, is 
het op dit moment niet nodig om de volledige 
aanpassingen van het kanaal nader te onderzoeken.  
 

10 9-2-
2014 

10.10 Het beoordelingscriterium “Waterkwaliteit in het 
kanaal (chemische KRW*-toets)” moet kwantitatief 
worden beoordeeld. Tenzij voorafgaandelijk in de 
projectomschrijving duidelijk en gedetailleerd gekozen 
en vastgelegd zou worden dat een elke zeesluis in het 
sluizencomplex van Terneuzen zal worden voorzien en 
geëxploiteerd met toepassing van een efficiënte zoet 
zout scheiding met bufferbekkens. 
 
*KRW = Kaderrichtlijnwater 
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10.10 Verzilting wordt kwantitatief in beeld gebracht 
(modellering), overige KRW (Kaderrichtlijn water)-
stoffen kwalitatief. 
 

10 9-2-
2014 

10.11 milieuthema “Bodem en waterthema” deelaspect 
oppervlaktewater kanaal Gent-Terneuzen: voeg toe het 
beoordelingscriterium “toepassing van de verplichting 
om er voor te zorgen dat bij de sluizen van Terneuzen 
de toetredende hoeveelheid zout water zoveel mogelijk 
beperkt blijft (en daardoor bijdraagt aan het nastreven 
van het GET*)”. Kwalitatief. 
 
*GET = Goede Ecologische Toestand 
10.11 In de beoordeling is reeds de mate van verzilting 
van het oppervlaktewater opgenomen. Opnemen van 
een tweede criterium met soortgelijke strekking leidt tot 
dubbeltelling. Daarom wordt het voorstel de toepassing 
van de verplichting niet als apart criterium opgenomen, 
maar mee beoordeeld onder verzilting.  
 

10 9-2-
2014 

10.12 Aan de waarderingsschaal (++, +, 0, - en --) 
moet een klasse “voldoet niet” worden toegevoegd. 
 
10.12 Per beoordelingscriterium wordt in het 
Milieueffectrapport de waardering verder uitgewerkt en 
toegelicht. Wij zullen uw suggestie dan meewegen. 
 

10 9-2-
2014 

10.13 Aan de projectdoelstelling moet worden 
toegevoegd: Er voor zorgen dat bij de sluizen van 
Terneuzen de toetredende hoeveelheid zout water zoveel 
mogelijk beperkt blijft; vasthouden van water in het 
kanaal in tijden van watertekort. 
 
10.13 De doelstellingen van het project geven de doelen 
weer waarvoor het project gerealiseerd wordt. De 
suggesties voor aanvulling benoemen wij als 'functies 
van het complex'. Het project wordt niet uitgevoerd om 
deze functies te verwezenlijken, maar het complex bezit 
deze functies en moet deze functies blijven vervullen. 
Het sluizencomplex vervult een veelheid aan functies, 
waarvan enkele zijn weergegeven in hoofdstuk 4, 
paragraaf 4.1. De opgenomen lijst is enkel bedoeld als 
voorbeeld, een volledig opsomming neemt te veel ruimte 
in. Uw aanvullingen voor de projectdoelstelling zijn 
opgenomen bij de functies van het sluizencomplex, maar 
slechts één is opgenomen in de opsomming. 
 

11 6-2-
2014 

11.1 Zienswijze gemeente Terneuzen 
 
11.1 zie hoofdstuk 3 “Reacties en antwoorden”  
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12 10-2-
2014 

12.1 Wij willen de commissie in kennis stellen van het 
voorkomen van een (voor Nederland) zeer zeldzame 
vlindersoort, t.w. de Vijfvlek-sint-jansvlinder (Zygaena 
trifolii). Deze soort komt in belangrijke mate alleen nog 
voor in Zeeuws Vlaanderen en met name bij de sluizen 
van Terneuzen. Meer dan 50% van de aantal vlinders in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen bevond zich in 2013 bij de 
sluizen. De populatie bij de sluizen dreigt door de aanleg 
van een nieuwe zeesluis te verdwijnen. Wij verzoeken de 
commissie deze vlinderpopulatie te behouden of indien 
noodzakelijk te verplaatsen naar een geschikte locatie. 
Als natuurbeschermings-organisatie zetten wij ons in 
voor behoud en herstel van vlinderpopulaties in Zeeuws 
Vlaanderen. Een belangrijke populatie van de zeldzame 
Vijfvlek-sintjansvlinder (Zygaena trifolii) dreigt door de 
aanleg van de zeesluis te verdwijnen. Studie naar de 
mogelijkheden tot een succesvolle verplaatsing van de 
populatie.(Ecologisch) adviesbureau Wieland uit Hulst 
willen wij graag aanbevelen, omdat die goed op de 
hoogte is van de plaats en kennis van de soort. 
 
12.1 Beoordeling van de vijfvlek-sint-jansvlinder wordt 
meegenomen in de beoordeling in het 
Milieueffectrapport.  
 

13 10-2-
2014 

13.1 Er dient aandacht te zijn voor de toekomst en 
ontwikkeling van de broedplaatsen van visdieven en 
andere vogels. 
 
13.1 Deze aandacht is er. Hierbij ligt de focus op 
kustbroedvogels met een instandhoudingsdoel in het 
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saetinghe. Zowel 
de mogelijke verstoring door geluid als gevolg van 
intensiever gebruik van de sluizen wordt onderzocht, als 
de effecten van veranderend ruimtebeslag waardoor 
broedplaatsen verloren gaan. 
Aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt 
toegevoegd aan paragraaf 5.2.3: “Daarnaast wordt 
gekeken naar veranderingen buiten de Natura 2000-
gebieden die de instandhoudingsdoelen van de Natura 
2000-gebieden kunnen beïnvloeden.” 
 

14 10-2-
2014 

14.1 Tijdens de gebruiksfase van de Grote Zeesluis 
kunnen er veranderingen in de waterdebieten ontstaan. 
De effecten hiervan dienen beter in beeld te worden 
gebracht. Te denken valt aan de effecten van een 
grotere afvoer van zoet water uit het kanaal op gebieden 
als Canisvliet en de effecten van de verhoogde instroom 
zoet water op het Westerscheldesysteem. 
 
14.1 De huidige waterverdeling is uitgangspunt voor het 
project. Een extra toestroom van zoetwater is niet te 
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verwachten als gevolg van de sluis. Dit is daarom geen 
onderwerp van onderzoek. De effecten van de 
verandering van waterkwaliteit van het Kanaal Gent-
Terneuzen op Canisvliet worden onderzocht. Het gaat 
hierbij om de effecten van verzilting. 
 

15 10-2-
2014 

15.1 Door de aanleg van een nieuwe zeesluis bij 
Terneuzen dreigt een belangrijke populatie van een 
landelijk gezien zeer zeldzame vlindersoort, de Vijfvlek-
sint-jansvlinder (Zygaena trifolii), te verdwijnen. Wij 
willen de commissie verzoeken deze populatie te 
behouden of indien noodzakelijk te verplaatsen naar een 
geschikte locatie. Dat is zeer goed mogelijk omdat er 
genoeg kennis is over het leefgebied van de soort en er 
genoeg tijd is om de benodigde maatregelen voor de 
soort te nemen. Bij de eventuele plannen voor behoud of 
verplaatsing van de vlindersoort dient een deskundige 
partij te worden betrokken. 
 
15.1 Beoordeling van de vijfvlek-sint-jansvlinder wordt 
meegenomen in de beoordeling in het 
Milieueffectrapport.  
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3 Reacties en antwoorden 
Nr. Datum Reacties bestuursorganen 

Antwoorden 

Stad Gent 1-4-
2014 

De Stad Gent heeft geen opmerkingen bij de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau, maar 
wenst wel betrokken te blijven bij de 
verdere milieueffectrapportageprocedure. 
 
Dank voor uw reactie, we zullen u in het 
vervolg proces blijven informeren 

Gemeente 
Zelzate 

11-2-
2014 

Het college van burgemeester en schepenen 
beslist gunstig advies te geven over de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Grote 
Zeesluis Gent-Terneuzen 
Dank voor uw reactie, we zullen u in het 
vervolg proces blijven informeren 
 

Gemeente 
Evergem 

19-2-
2014 

Het schepencollege heeft geen 
opmerkingen. 
 
Dank voor uw reactie, we zullen u in het 
vervolg proces blijven informeren 
 

Ruimte 
Vlaanderen 
Departement 
van de Vlaamse 
overheid 

7-2-
2014 

Ruimte Vlaanderen heeft geen inhoudelijke 
bemerkingen. In verband met mogelijke 
grensoverschrijdende effecten (Natura 
2000, verzilting) blijven wij graag 
geinformeerd 
 
Dank voor uw reactie, we zullen u in het 
vervolg proces blijven informeren 
 

Provincie 
Zeeland 

14-1-
2014 

In de ambtelijke en bestuurlijke contacten 
met de projectorganisatie hebben wij 
aandacht gevraagd voor mogelijke gevolgen 
indien het kanaal meer verzilt, de relaties 
die er liggen met Natura 2000-gebieden en 
flora en fauna in de Kanaalzone, de effecten 
die meer scheepvaart heeft ten aanzien van 
luchtkwaliteit en geluid in combinatie met 
de reeds gevestigde en de door ons 
gewenste uitbreiding van de bedrijvigheid in 
de Kanaalzone, de effecten voor nu op het 
sluizencomplex gevestigde bedrijven en 
organisaties en aspecten met betrekking tot 
veiligheid en calamiteitenbestrijding. Wij 
constateren dat in de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau in voldoende mate wordt 
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beschreven hoe deze en andere effecten in 
beeld worden gebracht. 
 
Dank voor uw reactie, we zullen u in het 
vervolg proces blijven informeren 
 

Rijksdienst 
voor het 
Cultureel 
erfgoed 

 Geen opmerkingen ontvangen 
 
 

Rijkswaterstaat 10-2-
2014 

Wij stemmen in het het algemeen in met de 
onderzoeksopzet. In de zgn. klanteisen is 
opgenomen waarmee in de uitwerking 
rekening gehouden dient te worden. 
Bijzondere aandacht vragen wij bij de 
verdere uitwerking van de 
Milieueffectrapportage voor 
kanaalaanpassingen in het Kanaal Gent-
Terneuzen. 
 
Aanpassingen buiten het projectgebied (zie 
figuur 3.3. Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau) maken geen deel uit van de 
scope van het project. De effecten van 
mogelijke kanaalaanpassingen worden 
weliswaar in een gevoeligheidsanalyse 
meegenomen, maar de realisatie van deze 
aanpassingen zullen later in een afzonderlijk 
project met de daarbij behorende 
procedures worden voorbereid. Zie NRD par. 
5.3. 

Waterschap 
Scheldestromen 

11-2-
2014 

Wij verzoeken u in de milieueffect-
rapportage de invloed van het project 
zeesluis op binnendijks gebied te 
onderzoeken. 
 
Er zal onderzoek plaatsvinden naar kwaliteit 
van het binnendijks oppervlakte water en de 
nul-situatie wordt vastgelegd. Opmerking 
verdient dat daarbij medewerking van het 
waterschap noodzakelijk is. 
 
Wij verzoeken u de kanaalaanpassingen na 
de aanleg van de zeesluis mee te nemen in 
het project en de effecten van 
kanaalaanpassingen in het onderzoek van 
de milieueffectrapportage mee te nemen. 
 
Aanpassingen buiten het projectgebied (zie 
figuur 3.3. Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau) maken geen deel uit van de 
scope van het project. De effecten van 
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mogelijke kanaalaanpassingen worden 
weliswaar in een gevoeligheidsanalyse 
meegenomen, maar de realisatie van deze 
aanpassingen zullen later in een afzonderlijk 
project met de daarbij behorende 
procedures worden voorbereid. Zie Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau par. 5.3. 
 
Vanuit het toekomstig dijkbeheer verzoeken 
wij u dat de aanpassingen aan het 
sluizencomplex (aanleg zeesluis) voldoen 
aan dit huidig en toekomstig wettelijk kader 
en normen voor waterkeringen. 
 
Alle varianten in het Milieueffectrapport 
dienen te voldoen aan het wettelijk kader. 
Indien tijdens de MER-procedure dit kader 
wijzigt wordt dit meegenomen. 
 

Ministerie van 
Economische 
Zaken 

9-2-
2014 

Ten aanzien van de te onderzoeken 
aspecten bij het onderdeel natuur neem ik 
aan dat ook de 'vissen' worden 
meegenomen. Ze zijn wel vermeld bij de 
KRW (aquatische soorten), maar niet bij de 
natuurwaarden (alhoewel je ze kan scharen 
onder beschermde soorten). 
 
De beschermde vissoorten worden 
meegenomen in het onderzoek. 
 
Op pagina 24 staat iets over de omvang van 
de zeesluis. De diepte is daarbij gesteld op 
16 meter (terwijl in een plaatje van de 
huidige situatie ook 14 meter als diepte 
staat). Hiermee kan de indruk worden 
gewekt dat de vaargeul van de 
Westerschelde ook verder verdiept zou 
moeten worden.  
 
Verdieping van de vaargeul Westerschelde 
behoort niet tot de scope van het project. 
De effecten van verdieping van de 
voorhaven worden wel in beeld gebracht. 
 

Gemeente 
Terneuzen 
(zienswijze 11) 

 Bij de beschrijving van de bestaande 
situatie dient verwezen te worden naar de 
functie van het Portaal van Vlaanderen en 
de kade- en steigerfuncties. 
 
De opsomming bij paragraaf 2.1 was niet 
uitputtend bedoeld. Wij zijn op de hoogte 
van de aanwezigheid van de functies van 
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het Portaal van Vlaanderen en de kade- en 
steigerfuncties. De Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau tekst is hierop aangepast.  

  Bij de beschrijving van de bestaande 
situatie dient de Westerschelde als Natura 
2000 gebied opgenomen te worden.  
 
Uw voorstel wordt overgenomen. Aan 
par.2.2 Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
wordt toegevoegd: “Aan de noordzijde van 
het complex ligt de Westerschelde . De 
Westerschelde maakt onderdeel uit van het 
Natura 2000-gebied Westerschelde en 
Saeftinghe. Het is een dynamisch estuarium 
door het getijdenverschil. De Westerschelde 
is daarnaast ook de toegangsvaarweg naar 
het Kanaal Gent Terneuzen, en de havens 
van Antwerpen en Vlissingen.” 
 

  De projecten Veerhaven en Boulevard 
dienen benoemd te worden als uitvloeisel 
van de Structuurvisie Binnenstad. 
 
De structuurvisie Binnenstad wordt 
meegenomen voor zover de projecten een 
relevante verkeersaantrekkende werking 
hebben. Dit wordt toegevoegd aan Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau par. 2.4  
 

  Er wordt gerefereerd aan de ontwikkeling 
van de Autrichehaven. Wij stellen een meer 
algemene beschrijving voor.  
 
Voorstel overgenomen. De passage wordt 
aangepast.  
 

  Duurzaamheid dient opgenomen te worden 
in het beoordelingskader als een van de 
aspecten waarop de Milieueffectrapportage 
getoetst zal worden. 
 
Wij nemen uw suggestie mee. 
Duurzaamheid wordt in de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau tabel 3 voorgesteld 
beoordelingskader opgenomen. 
 

  De beschreven routes en opties om te 
vissen die worden genoemd als mogelijkheid 
voor recreatief medegebruik van het 
sluizencomplex zijn te beperkt beschreven 
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Voor het thema recreatie zal de 
belevingswaarde van het complex worden 
meegenomen. Hierbij wordt aangesloten bij 
de inpassingsvisie die voor het project Grote 
Zeesluis Terneuzen is opgesteld. 
In de NRD wordt de laatste zin eerste alinea 
van par. 5.2.5 gewijzigd in: “Er is aandacht 
voor recreatie door te kijken naar de 
beleefde kwaliteit van het complex, en het 
aantal routes en vismogelijkheden.” 
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4 Managementsamenvatting 
 
van de zienswijzen op het  
Voornemen Grote zeesluis Kanaal Gent - Terneuzen  
 
Zienswijzeperiode 14-01 tot en met 10-02-2014  
 
Datum  19 maart 2014  
Door  Directie Participatie  
Status  Definitief  
 
 
4.1 Inleiding en leeswijzer  

 
Voor u ligt de managementsamenvatting van zienswijzen op het 
Voornemen Grote zeesluis Kanaal Gent - Terneuzen. De Directie 
Participatie heeft alle binnengekomen zienswijzen verzameld, gebundeld 
en geanalyseerd. Rijkswaterstaat Zee en Delta beantwoordt de 
zienswijzen.  
Deze samenvatting beschrijft de hoofdlijnen van de zienswijzen en is 
bedoeld om betrokkenen binnen en buiten de overheid te informeren.  
 
Publieksparticipatie  
De overheid streeft naar heldere, goed begrepen en maatschappelijk 
gedragen besluiten bij plannen en projecten. Om dit te bereiken wordt 
publieksparticipatie ingezet.  
 
Proces  
De procedure voor de Grote zeesluis Kanaal Gent – Terneuzen heeft als 
doel:  
- het doorlopen van de wettelijke vereiste besluitvorming voor de aanleg 
van een grote zeesluis bij Terneuzen;  
- het toetsen of aanvullende (milieu)maatregelen noodzakelijk zijn;  
- het nemen van maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten.  
 
Gerichte vragen  
Om de zienswijzen zo goed mogelijk in het besluitvormingsproces mee te 
kunnen nemen, werd een ieder uitgenodigd in hoofdlijnen te reageren op 
de vragen:  
- Welke aandachtspunten zijn er voor het verdere proces?  
- Hoe wilt betrokken worden bij MER en OTB?  
- Wat mag niet ontbreken in het milieuonderzoek?  
- Staan er zaken in het OTB/MER die niet kloppen?  
- Zijn er zaken of belangen over het hoofd gezien?  
- Wordt u direct geraakt in uw belang?  
 
Informatiebijeenkomsten  
Tijdens de zienswijzeperiode zijn twee inloopbijeenkomsten 
georganiseerd, die redelijk tot goed zijn bezocht. Tijdens de avonden was 
er geen gelegenheid om een mondelinge zienswijze te geven.   
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4.2 Samenvatting van de zienswijzen  

 
Aard en aantal zienswijzen  
Op het Voornemen Grote zeesluis Kanaal Gent – Terneuzen kwamen in 
totaal 15 zienswijzen binnen. Deze zijn ingebracht door 15 personen en 
organisaties.  
 
Eén zienswijze is ingediend door een rijksoverheid, één door een 
gemeente en zeven door bedrijven en belangenorganisatie. De overige zes 
zijn afkomstig van privépersonen.  
 
Strekking van de zienswijzen  
Waterhuishouding  
Veel participanten hebben opmerkingen gemaakt over de gevolgen voor 
de waterhuishouding door de nieuwe zeesluis. Met name de kans op het 
verdrogen en verzilten van landbouwgronden. Maar ook het effect op de 
grondwaterstanden wordt genoemd. Zeeland Seaports vraagt om in de 
onderzoeken rekening te houden met golfoverslag en andere cumulatieve 
effecten van grote containerschepen.  
 
Natuur  
Verschillende natuurorganisaties wijzen op het feit dat een deel van het 
plangebied onderdeel uitmaakt van Natura2000, of zich bevindt in de 
nabijheid van Natura2000 gebied. Specifiek wordt aandacht gevraagd voor 
de aanwezigheid van de Vijfvlek Sint Jansvlinder. Ook de Vlaamse 
overheid geeft aan dat er rekening gehouden moet worden met de 
nabijheid van Natura2000 gebied op Vlaams grondgebied.  
 
Techniek en verkeer  
Veel participanten gaan in op de gebruikte technieken en doen voorstellen 
voor verbeteringen. Ook worden er vragen gesteld over de 
verkeerssituatie tijdens en na de realisatie van de zeesluis. Met name de 
bevolking van het gehucht Wulpenbek lijkt bezorgd over de gevolgen van 
de zeesluis voor de leefkwaliteit.  
 
Duurzaamheid  
Door een energiecoöperatie worden voorstellen gedaan om windmolens te 
plaatsen op de nieuwe sluis en met de opbrengsten van de grondverhuur 
kunnen mitigerende of compenserende maatregelen bekostigd worden. De 
gemeente Terneuzen vraagt om duurzaamheid mee te nemen als effect in 
het MER.  
 
Procedure  
Meerdere participanten hebben vragen gesteld over de reikwijdte van het 
project, over nut, noodzaak en keuzes zoals bepaald in de 
Verkenningenfase.  
Eén bedrijf dat zich volledig in het plangebied bevindt vraagt of er gezocht 
kan worden naar alternatieve locaties om hun bedrijfsactiviteiten voort te 
kunnen zetten.  
 
In onderstaand schema is te zien waar de zienswijzen vooral op in 
gingen.  
 Waterhuis 

houding  
Natuur  Techniek  Verkeer  Duurzaam  

heid  
Bedrijfs 
voering  

Burgers 2  4 3   
NGO/Bedrijf 4 3 1 1 2 1 
Overheid  1   1  
Totaal 6 4 5 4 3 1 
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