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SAMENVATTING

Direct grenzend aan de Westerschelde zal volgens de afspraken in de Ontwikkelingsschets
2010 voor het Schelde-estuarium minstens 600 hectare estuariene natuur ontwikkeld
worden. De ontwikkeling van een intergetijdengebied in de Hertogin Hedwigepolder (en het
noordelijke gedeelte van de Prosperpolder, dit is het aansluitende gebied in Vlaanderen) is
vastgelegd in het Verdrag betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010
Schelde-estuarium, dat op 1 oktober 2008 in werking getreden is. Het creëren van nieuwe
estuariene natuur is overigens ook vereist vanuit de instandhoudingsdoelstellingen voor het
Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’. De doelstelling van het project wordt in
het MER als volgt verwoord: ‘Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk duurzaam slik-
en schorgebied met een maximale kans op ontwikkeling van een dynamische
sedimentatie/erosie-situatie door middel van een éénmalige ingreep waarna het systeem de
vrijheid krijgt zichzelf te ontwikkelen binnen een aantal randvoorwaarden’ (Van den Bergh &
Mertens, 2005 in Antea Group, 2007).

Er zijn een aantal projectalternatieven en –varianten uitgewerkt om invulling te geven aan de
natuurdoelstelling, en deze zijn op hun effecten beoordeeld in een milieueffectraport (MER).
Om te komen tot de keuze voor het alternatief dat uitgewerkt wordt in het
rijksinpassingsplan, wordt aanbevolen ook de socio-economische aspecten van het project
te onderzoeken. Het ontwerp-rijksinpassingsplan wordt dan samen met onder andere de
voorliggende kostenrapportage, het MER en het projectplan ter visie gelegd.

Het socio-economische effectenonderzoek wordt in voorliggend rapport volgens de OEI-
leidraad (Overzicht Effecten Infrastructuur) uitgevoerd, en meer bepaald volgens de
systematiek van OEI bij Spelregels Natte Infrastructuurprojecten (SNIP)1. Hierin wordt een
onderzoek in de vorm van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
voorgeschreven. Aangezien in de vorige onderzoeksfase al een MKBA van het project op
hoofdlijnen uitgevoerd werd (VITO, 2004)2, wordt voor de voorliggende socio-economische
analyse de methodiek van de kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) gehanteerd. Bij een KEA
worden de kosten van de verschillende projectalternatieven en –varianten afgewogen tegen
de mate waarin invulling gegeven wordt aan de projectdoelstelling.

Uit het MER blijkt dat alle onderzochte varianten aan de projectdoelstelling voldoen. Er zijn
echter wel verschillen in performantie. Op Nederlands grondgebied blijkt basisalternatief 3
het beste te scoren, zowel voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in het
kader van Natura 2000 als voor de realisatie van een dynamisch slikken- en
schorrensysteem. Het in het MER ontwikkelde Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)
loopt in grote lijnen gelijk met basisalternatief 3 en omvat daarnaast nog een aantal
mitigerende maatregelen gericht op het minimaliseren van negatieve milieueffecten. Het
Voorkeursalternatief (VKA) zoals het vastgelegd gaat worden in het inpassingsplan en
beschreven is in het inrichtingsplan wijkt ten opzichte van het MMA af ten aanzien van het
krekenstelsel dat verder wordt uitgebreid en de vergroting van het plangebied met de zone

1 Het in beeld brengen van de socio-economische gevolgen van een project wordt gevraagd in de Wet ruimtelijke
ordening. Welke techniek hierbij moet gebruikt worden, wordt niet verbijzonderd. Sinds 2010 is de MIRT-
systematiek van toepassing op de aanleg van zowel natte als droge infrastructuurprojecten. Onderhavig project
maakt echter geen deel uit van het MIRT. De werkwijze OEI bij SNIP kan niettemin nog steeds gebruikt worden.
Gezien een eerste versie van de KEA afgerond werd in 2009 en daarin de genoemde werkwijze al werd
gehanteerd, is deze werkwijze in voorliggende geactualiseerde versie voor 2013 behouden.

2 Vermits in 2009 weinig ervaring was met waardering van natuurbaten, werd toen gekozen voor de methodiek van
een kosteneffectiviteitsanalyse.
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van de leidingendam; daarnaast worden er bijkomende recreatieve voorzieningen aangelegd
om het gebied toegankelijk en beleefbaar te maken.

De andere effecten op de leefkwaliteit (o.a. waterkwaliteit, luchtkwaliteit, recreatieve
beleving) zijn grotendeels gelijklopend voor de verschillende varianten en zullen dus niet
bepalend zijn voor de afweging.

De totale geactualiseerde kosten3 voor het projectdeel op Nederlands grondgebied, inclusief
baten ten gevolge van verminderde onderhoudskosten, variëren van 28,0 à 34,6 miljoen €
voor alternatief 1A tot 33,1 à 40,8 miljoen € voor alternatief 3. De bouwkosten zijn bepalend
voor de verschillen; de engineerings- en vastgoedkosten zijn quasi gelijklopend voor alle
alternatieven. De onderhoudskosten worden voor de verschillende varianten gelijk
ingeschat; in feite zorgt de afname in te maaien dijkoppervlakte juist voor een afname van de
onderhoudskosten. De geactualiseerde kosten voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief
worden ingeschat op 35,2 à 43,4 miljoen €. In het VKA wordt het krekenstelsel uitgebreid,
waardoor de bouwkosten stijgen met ca. 5 miljoen euro ten opzichte van het MMA4. De
totale kostprijs wordt geschat op 40,0 à 49,3 miljoen €. Voor het VKA werd bij de
kostenberekening ook rekening gehouden met een geactualiseerde aanname voor de
grondbalans5. Tabel 1 geeft een overzicht van de kosten.

3 Het betreffen de geactualiseerde kosten naar 2013, exclusief BTW, verdisconteerd aan 5,5 % (zie Tabel 1).
4 Het betreft ook hier de geactualiseerde kost naar 2013. De bouwkost bedraagt in het VKA 7 miljoen euro meer dan

in het MMA (zie Tabel 12).
5 De aannames voor het grondverzet en de grondbalans werden geactualiseerd op basis van de praktijkervaringen

opgedaan op het Vlaamse deel van het projectgebied (Prosperpolder).
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Tabel 1: Overzicht van de totale geactualiseerde kosten naar 2013 (in €, discontovoet 5,5 %, excl. BTW)

1A 1B 2A 2B

Min Max Min Max Min Max Min Max

Aanlegkosten geactualiseerd naar 2013

Bouwkosten 7.525.624 9.197.985 9.353.799 11.432.421 10.272.881 12.555.743 12.101.056 14.790.179

Engineeringkosten 1.290.438 1.426.274 1.290.438 1.426.274 1.290.438 1.426.274 1.290.438 1.426.274

Vastgoedkosten 19.752.200 24.428.649 19.752.200 24.428.649 19.752.200 24.428.649 19.752.200 24.428.649

Totale onderhoudskosten geactualiseerd naar 2013 -582.275 -476.407 -582.275 -476.407 -582.275 -476.407 -582.275 -476.407

Totale kosten geactualiseerd naar 2013 27.985.987 34.576.501 29.814.162 36.810.937 30.733.243 37.934.258 32.561.418 40.168.694

3 MMA VKA

Min Max Min Max Min Max

Aanlegkosten geactualiseerd naar 2013

Bouwkosten 12.611.512 15.414.070 14.768.547 18.050.446 19.560.542 23.907.330

Engineeringkosten 1.290.438 1.426.274 1.290.438 1.426.274 1.290.438 1.426.274

Vastgoedkosten 19.752.200 24.428.649 19.752.200 24.428.649 19.752.200 24.428.649

Totale onderhoudskosten geactualiseerd naar 2013 -582.275 -476.407 -582.275 -476.407 -582.275 -476.407

Totale kosten geactualiseerd naar 2013 33.071.874 40.792.585 35.228.910 43.428.962 40.020.905 49.285.845
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Bij de afweging tussen de verschillende alternatieven en varianten dient dus vooral rekening
gehouden te worden met de mate waarin de doelstellingen ingevuld worden en de
aanlegkosten. In Tabel 2 is aangegeven wat de rangorde is voor het bereiken van de
doelstelling en wat de additionele kosten zijn van maximalisatie van de gunstige
milieueffecten.

Tabel 2: Overzichtstabel voor afweging tussen de verschillende alternatieven

Alternatief Rangorde
bereiken
doelstelling

Kosten( €) per ha Additionele
kosten (%)

Additionele
kosten in
miljoen euro
(Min)

Additionele
kosten in
miljoen euro
(Max)

Rangorde
investerings-
kosten

1A 7  65.000 à 80.000 0% 1

1B 6  69.000 à 85.000 7% 1,83 2,23 2

2A 5  71.000 à 88.000 10% 2,75 3,36 3

2B 4  75.000 à 93.000 16% 4,58 5,59 4

3 3  77.000 à 94.000 18% 5,09 6,22 5

MMA 2  82.000 à 101.000  26% 7,24 8,85 6

VKA 1  81.000 à 100.000  43% 12,03 14,71 7

Er kan geconcludeerd worden dat alternatieven 1A en 1B de minste investeringskosten
kennen, maar ook leiden tot de laagste doelrealisatie in Nederland. Van de
basisalternatieven leidt alternatief 3 tot de hoogste doelrealisatie, maar het gaat gepaard met
een additionele kost van 5,09 à 6,22 miljoen € ten opzichte van het goedkoopste alternatief
(1A). Alternatieven 2A en 2B scoren slechter dan alternatief 3 en gaan gepaard met een
additionele kost van 2,7 à 5,6 miljoen € ten opzichte van alternatief 1A. Het MMA kent een
meerkost van 7,2 à 8,8 miljoen € ten opzichte van 1A. Het VKA heeft de hoogste additionele
kost, namelijk van 12,0 à 14,7 miljoen €. De geactualiseerde kosten per hectare variëren van
65.000 à 80.000 €/ha voor alternatief 1A tot 82.000 à 101.000 €/ha voor het MMA. In de
basisalternatieven en in het MMA beslaat het projectgebied een oppervlakte van 432
hectare, terwijl in het VKA de zone van de leidingendam mee wordt opgenomen, waardoor
de oppervlakte toeneemt met 63 hectare tot 495 hectare. Hierdoor bedraagt de
geactualiseerde kost in het VKA net iets minder dan in het MMA met 81.000 à 100.000 €/ha.
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1. INLEIDING

Om het Schelde-estuarium veiliger, toegankelijker en natuurlijker te maken, werd eind 2004
het ontwerp van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium voorgelegd aan
de Vlaamse en Nederlandse regeringen. Op basis van dit ontwerp werden naast de
Scheldeverdieping een aantal projecten in verband met de ontwikkeling van nieuwe natuur
en het garanderen van de veiligheid tegen overstromingen goedgekeurd. In 2005 werden
door Vlaanderen en Nederland eerst een Memorandum van Overeenstemming over de
afspraken en later de Scheldeverdragen ondertekend. De verdragen zijn op 1 oktober 2008
in werking getreden en bevatten onder andere afspraken over de uitvoering van de
Ontwikkelingsschets.

Direct grenzend aan de Westerschelde zal volgens het verdrag betreffende de
Ontwikkelingsschets minstens 600 hectare estuariene natuur (d.w.z. natuur waarop de
getijden van invloed zijn) ontwikkeld worden. Van die 600 hectare is reeds 300 hectare
vastgesteld, namelijk een stuk bij het Zwin en de huidige Hertogin Hedwigepolder. De
overige 300 hectare is ingevuld door de provincie Zeeland. De ontwikkeling van een
intergetijdengebied in de Hertogin Hedwigepolder is vastgelegd als een van de projecten van
het Nederlandse Natuurpakket Westerschelde.

Ook met het oog op de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied
‘Westerschelde & Saeftinghe’ is overigens een oppervlaktevergroting en
kwaliteitsverbetering van de estuariene natuur in de Hertogin Hedwige- en de Prosperpolder
(dit is het aansluitende gebied in Vlaanderen) vereist.

Op de onderstaande luchtfoto wordt de ligging van Hertogin Hedwige- en Prosperpolder
aangeduid.

Figuur 1:  Situering projectgebied Hertogin Hedwige- en Prosperpolder

De Staatssecretaris van Economische Zaken  heeft, in overeenstemming met de minister
van Infrastructuur en Milieu, besloten om voor het rijksinpassingsplan en de
uitvoeringsbesluiten van de projecten van het Natuurpakket Westerschelde de
rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe
te passen. De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur &
Milieu zijn gezamenlijk bevoegd om het rijksinpassingsplan vast te stellen. De provincie
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Zeeland neemt de rol van initiatiefnemer op zich: ze treft alle nodige voorbereidingen om tot
rechtsgeldige besluiten te komen die de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde
mogelijk moeten maken.

De milieueffecten van de ontwikkeling van nieuwe estuariene natuur in de Hertogin
Hedwige- en de Prosperpolder werden beschreven en beoordeeld in het milieueffectrapport
(MER). Bij de afweging in het kader van het rijksinpassingsplan dient echter ook rekening
gehouden te worden met de socio-economische effecten van het project, waaronder de
kosten.

In de kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) wordt een inschatting gegeven van de kosten
verbonden aan het project. Zo wordt de nodige informatie aangereikt om tot een afweging te
kunnen komen tussen de verschillende projectalternatieven en -varianten.

Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 wordt de aanpak van de kosteninschatting beschreven en gesitueerd.

De projectdoelstelling, de ontwikkelde alternatieven en de bijbehorende ingrepen worden
voorgesteld in Hoofdstukken 3 en 4.

In Hoofdstukken 5 en 6 worden de verschillende kosten en overige effecten van het project
beschreven.

Tenslotte wordt in Hoofdstuk 7 een samenvattend overzicht gegeven dat als basis gebruikt
kan worden voor de afweging binnen het rijksinpassingsplan.
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2. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN DE AANPAK VAN HET SOCIO-
ECONOMISCH EFFECTENONDERZOEK

In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op het kader voor socio-economisch onderzoek bij
natuurprojecten, nl. de OEI-leidraad en de leidraad ‘OEI bij SNIP’. In paragraaf 2.2 wordt het
socio-economische onderzoek gesitueerd binnen het besluitvormingsproces. In paragraaf
2.3 worden de uitgangspunten en aannames van het onderzoek verduidelijkt.

2.1 Algemeen kader: de OEI-leidraad en de leidraad ‘OEI bij SNIP’

Voor socio-economisch effectenonderzoek is de OEI-leidraad opgesteld (Overzicht Effecten
Infrastructuur). Daarin wordt een socio-economisch effectonderzoek in de vorm van een
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voorgeschreven. Voorheen was op
projecten in het Spelregelkader voor Natte Infrastructuurprojecten (SNIP) de handleiding OEI
bij SNIP van toepassing. Sinds medio 2010 zijn de natte infrastructuurprojecten onderdeel
van het kader OEI bij investeringsprojecten in de verkenningsfase die zijn opgenomen in het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Onderhavig project maakt
geen deel uit van het MIRT. Ondanks het ontbreken van een MIRT-kader, wordt door de
overheid geadviseerd om de OEI-systematiek te hanteren bij de evalutaie van de socio-
economische effecten. De werkwijze OEI bij SNIP werd toegepast in onderhavige KEA.  Een
Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI) wordt normaliter op twee momenten in het
besluitvormingsproces opgemaakt: op hoofdlijnen in de verkenningsfase (in de vorm van een
MKBA op basis van kentallen) en meer gedetailleerd in de planstudiefase. Het OEI in de
verkenningsfase moet inzicht bieden in de effecten van alternatieve oplossingsrichtingen als
ondersteuning voor het besluit tot het uitvoeren van een planstudie. Vervolgens moet in de
planstudiefase een overzicht worden gegeven van de effecten van verschillende
uitvoeringsalternatieven of -varianten van het project. Dit vormt dan mee de basis voor het
nemen van een tracé- of projectbesluit.

In het document ‘OEI bij SNIP’ (RWS-RIZA, 2007) wordt specifiek voor natte
infrastructuurprojecten beschreven hoe de afweging volgens de OEI-systematiek kan
gebeuren. In een OEI bij SNIP worden de effecten ingedeeld in 4 hoofdgroepen: veiligheid,
economie (in de betekenis van bedrijvigheid), kwaliteit van de leefomgeving en kosten. De
leidraad stelt dat de effecten zo veel mogelijk gemonetariseerd en contant gemaakt moeten
worden, waardoor het mogelijk wordt om het saldo van alle relevante maatschappelijke
baten en kosten te bepalen.

2.2 Situering van het socio-economische onderzoek binnen het plan- en
besluitvormingsproces

In uitvoering van de afspraken van het Memorandum van Overeenstemming tussen
Vlaanderen en Nederland over het Schelde-estuarium heeft VITO, het Vlaams Instituut voor
Technologisch Onderzoek, een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op
hoofdlijnen uitgevoerd over een aantal voorbeeldprojecten uit het Natuurontwikkelingsplan
(VITO, 2004a; VITO, 2004b). Een van deze voorbeeldprojecten betrof de aanleg van het
intergetijdengebied Hertogin Hedwige- en Prosperpolder6. De MKBA op hoofdlijnen
concludeerde dat het project zou leiden tot aanzienlijke ecologische en recreatiebaten.

6  De Nocker e.a. (2004).
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In de daarop volgende fase werd het project verder uitgewerkt. De eerste stap was de
opmaak van een gemeenschappelijke Vlaams-Nederlandse kennisgeving/startnotitie voor
het milieueffectrapport (MER), die het voorwerp werd van inspraak en advies van de
betrokken instanties. Op basis van de richtlijnen van de gemeenschappelijke m.e.r.-
commissie werd vervolgens het MER opgesteld. Daarin werd de algemene
projectdoelstelling (zie hoofdstuk 3) verfijnd en uitgewerkt; een aantal varianten voor het
bereiken van de doelstelling werden ontwikkeld. Er werd onderzocht in welke mate deze
varianten invulling geven aan de doelstelling en wat hun milieu-impact is. Op basis hiervan
werd een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) ontwikkeld, dat de basis vormt voor het
Voorkeursalternatief (VKA) in het ontwerp-rijksinpassingsplan.

Het definitieve milieueffectrapport voor de Vlaamse m.e.r.-procedure werd door de Dienst
m.e.r. goedgekeurd op 20 juli 2007. In Nederland heeft het kabinet besloten om voor de
uitvoering van het project Natuurontwikkeling Westerschelde de rijkscoördinatieregeling als
bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe te passen. Het ontwerp-
rijksinpassingsplan zal met o.a. de kostenrapportage, het MER en het projectplan binnen dit
kader ter visie worden gelegd. Dit vormt de basis voor de beslissing in Nederland.

2.3 Uitgangspunten en aannames voor het socio-economische onderzoek

Voor deze studie wordt de leidraad ‘OEI bij SNIP’ gevolgd. Aangezien het belangrijkste
effect van het project, namelijk het realiseren van de vooropgestelde natuurdoelstellingen,
reeds in een vorige onderzoeksfase (de MKBA op hoofdlijnen) monetair gewaardeerd is,
wordt de OEI uitgevoerd als een kosteneffectiviteitsanalyse (zie ook OEI-leidraad p. 28).
Hierbij worden per uitvoeringsvariant de kosten en de overige effecten afgewogen tegen de
mate waarin de projectdoelstelling gerealiseerd wordt.

Concreet worden in deze kosteneffectiviteitanalyse de kosten van de in de m.e.r.-procedure
onderzochte alternatieven en varianten in beeld gebracht en worden de belangrijkste
effecten op een rij gezet. Tevens worden de kosten en effecten van het Meest
Milieuvriendelijk Alternatief (MMA), als van het Voorkeursalternatief (VKA) besproken. Dit
laat toe om de alternatieven en varianten met elkaar te vergelijken qua kosten en effectiviteit.

De belangrijkste uitgangspunten voor de kosteneffectiviteitsanalyse worden hieronder
samengevat.

De doelstelling van het project, en tevens de belangrijkste batenpost, is de realisatie van
natuurwaarden (en afgeleide baten zoals recreatie, bescherming tegen overstromingen,
waterkwaliteitsverbetering,…). Het project draagt bij tot de ecologische doelstellingen voor
het Schelde-estuarium. Alle onderzochte alternatieven geven invulling aan deze
doelstellingen.

De verschillen in effecten tussen de alternatieven en varianten kwamen in de voorafgaande
fase nog niet aan bod. Deze zijn zeer moeilijk te kwantificeren en te monetariseren7; de
leidraad ‘OEI bij SNIP’ legt hiertoe overigens geen verplichting op. De beschrijving van de
effecten in dit rapport gebeurt bijgevolg meestal in kwalitatieve termen. We beperken ons tot

7 Sinds de MKBA op hoofdlijnen heeft ondertussen wel verder onderzoek plaatsgevonden naar ecologische
kengetallen die gebruikt kunnen worden in kosten-baten analyses. Ten tijde van de beslissing om voor de
Hedwigepolder de kosten verder in beeld te brengen was het toen bestaande onderzoek echter nog niet volledig
genoeg. Enkele voorbeelden van verder onderzoek naar de economische waardering van natuurbaten sindsdien
zijn “Kengetallen waardering natuur, bodem en Landschap” (Witteveen+Bos, 2006), “Economische waardering
van ecosysteemdiensten, handleiding” (LNE, 2010), “Economische waarderingsstudie van ecosysteemdiensten
voor MKBA “(Vito, 2010), “The economic benefits of the Natura2000 Network” (EC, 2013).
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een beknopte weergave van de belangrijkste punten; voor een meer uitgebreide beschrijving
en beoordeling van de effecten verwijzen we naar het MER.

 De kostenramingen zijn opgesteld volgens de gangbare economische methoden in
Nederland. Er worden zowel aanlegkosten als onderhouds- en beheerskosten
meegenomen. De indeling van de kosten is conform de standaardsystematiek voor
kostenramingen van CROW. Op basis van de conclusies van het MER en de in het
voorliggende rapport uitgevoerde berekeningen wordt aangegeven welk alternatief
de minste kosten met zich meebrengt en wat de additionele kosten zijn van
maximalisatie van de gunstige effecten.

 Het socio-economische onderzoek betreft uitsluitend het Nederlandse gedeelte van
het (grensoverschrijdende) projectgebied, d.w.z. het gedeelte in de Hertogin
Hedwigepolder. Alleen voor de Nederlandse procedures is immers een socio-
economische effectenanalyse vereist.

 Het gaat om een analyse van de economische kosten van het project. Alle prijzen
zijn dus exclusief BTW en exclusief andere heffingen, belastingen of subsidies. De
cijfers zijn ook niet te interpreteren als financiële kosten; ze kunnen niet rechtstreeks
beschouwd worden als inschatting van de uitgaven door de overheid.

 De kosten en de effecten worden waar mogelijk gemonetariseerd.

 De kosten en de gemonetariseerde effecten worden teruggerekend naar een netto
actuele waarde voor het basisjaar 2013. Actualisatie houdt in dat men toekomstige
kosten en baten lager inschat dan huidige kosten en baten. Voor het uitvoeren van
de actualisatie zijn een aantal aannames aangaande levensduur van het project,
tijdshorizon, discontovoet en duur van de bouwfase noodzakelijk.

- De levensduur van het project is in principe oneindig. Dit is enkel relevant
voor de actualisatie van de onderhoudskosten; de aanlegkosten zijn
beperkt in de tijd.

- In de OEI-leidraad wordt een tijdshorizon voorgesteld gelijk aan de
levensduur van het project. Daarbij wordt echter gewaarschuwd voor het
gebruik van een lange tijdshorizon met een lage discontovoet (zie OEI
deel II Capita Selecta, rendement en onzekerheid) en wordt voorgesteld
de tijdshorizon in dat geval te beperken. In de aanvulling op de OEI-
leidraad over risicowaardering wordt aangegeven dat de combinatie van
een risico-opslag met een oneindige tijdshorizon te verkiezen is boven het
afkappen van de baten na de geschatte levensduur. In Vlaamse MKBA’s
van haveninfrastructurele projecten is perpetuele doorrekening (d.w.z.
oneindige tijdshorizon) van baten en kosten gangbaar, ook zonder risico-
opslag. In deze kosteneffectiviteitsanalyse wordt geopteerd voor een
oneindige tijdshorizon, zoals ook voorgeschreven in de leidraad ‘OEI bij
SNIP’.

- Er wordt een discontovoet van 5,5 % gehanteerd (2,5 % risicovrij + 3 %
risico-opslag). Om de effecten op de uitkomsten van de KEA na te gaan,
wordt een sensitiviteitsanalyse met een discontovoet gelijk aan 2,5 %
uitgevoerd.

- De aanleg van het gebied neemt naar verwachting ongeveer drie jaar in
beslag; we nemen aan dat het gaat om de periode (mei) 2016 –
(augustus) 2019. De bouwkosten worden geacht gelijkmatig gespreid te
zijn over deze drie jaren.

Voor de uitvoering van het socio-economische onderzoek binnen het bovenstaande kader is
concreet de volgende informatie bij elkaar gebracht:
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 Beschrijving van de projectdoelstellingen en de alternatieven en varianten
(Hoofdstuk 3)

 Analyse van de invulling van de projectdoelstellingen per alternatief en variant
(Hoofdstuk 4)

 Bepaling van de kosten van de ingrepen (Hoofdstuk 5)

 Bepaling van de overige effecten van de ingrepen (Hoofdstuk 6)

Op basis van deze informatie zijn het overzicht en de conclusies in Hoofdstuk 7 opgesteld.
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3. BESCHRIJVING VAN DE PROJECTDOELSTELLINGEN EN DE
ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN

In de m.e.r.-procedure werden een aantal alternatieven en varianten voor het bereiken van
de algemene projectdoelstelling ontwikkeld. Deze vormen ook de basis voor de voorliggende
kosten- en effecteninschatting. De referentiesituatie is de huidige situatie.

In dit hoofdstuk worden de doelstelling (paragraaf 3.1) en de verschillende alternatieven en
varianten (paragraaf 3.2) op hoofdlijnen beschreven; voor een meer diepgaande beschrijving
verwijzen we naar het MER.

In paragraaf 3.3 worden de ingrepen geanalyseerd die noodzakelijk zijn voor de aanleg van
het intergetijdengebied. De onderhoudsingrepen worden beschreven in paragraaf 3.4. Het
overzicht van de ingrepen voor aanleg en onderhoud dient als basis voor het inschatten van
de kosten (Hoofdstuk 5) en de overige effecten (Hoofdstuk 6).

3.1 Beschrijving van de projectdoelstelling

De inrichting van een intergetijdengebied in de Hertogin Hedwigepolder en de Prosperpolder
is gericht op specifieke ecologische doelstellingen. De doelstelling voor het totaalproject
wordt in het MER omschreven als volgt: Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk
duurzaam slik- en schorgebied met een maximale kans op ontwikkeling van een dynamische
sedimentatie/erosie-situatie door middel van een éénmalige ingreep waarna het systeem de
vrijheid krijgt zichzelf te ontwikkelen binnen een aantal randvoorwaarden (Van den Bergh &
Mertens, 2005).

Het eindbeeld voor het project bestaat uit een aaneengesloten oppervlakte van minstens
465 ha estuariene natuur (d.w.z. natuur onder invloed van de getijden) in de vorm van
slikken en schorren. Hiervan dient minstens 295 ha gerealiseerd te worden op Nederlands
grondgebied in de Hertogin Hedwigepolder.

Voor de inrichting van het intergetijdengebied wordt uitgegaan van het zelfstructurerende
vermogen van de natuur, waarbij door éénmalige inrichtingsingrepen een geschikte
uitgangssituatie gecreëerd wordt voor natuurlijke processen. Het systeem dient zelf de
fysische ontwikkeling van het gebied en de samenstelling van de levensgemeenschappen te
optimaliseren. Een flexibel procesbeheer, gebaseerd op monitoring van de ontwikkeling en
op voortschrijdend inzicht, moet echter mogelijk blijven. Voor een meer uitgebreide
uitwerking van het streefbeeld verwijzen we naar het MER (Antea Group, 2013).

De projectdoelstelling wordt vanuit twee hoeken onderbouwd:

De instandhoudingsdoelstellingen van het Aanwijzingsbesluit Westerschelde &
Saeftinghe van 23 december 2009 (gewijzigd in 2012). De Westerschelde is
aangewezen als Vogelrichtlijngebied en aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Als
onderdeel van de te nemen Aanwijzingsbesluiten werden er in Nederland op
landelijk niveau kwalitatieve instandhoudingsdoelstellingen (IHD) opgesteld. De
kernopgaven werden uitgewerkt in een landelijk doelendocument en werden op
gebiedsniveau verder gedetailleerd in het Aanwijzingsbesluit Westerschelde &
Saeftinghe. Volgens het Aanwijzingsbesluit ligt de nadruk op de fysische processen
en op herstel en uitbreiding van laagdynamische habitats. Volgens de IHD voor de
Westerschelde hebben de ontwikkeling van de Europese habitattypes 1130
(estuaria), 1310 (eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met
Salicornia spp. en andere zoutminnende planten) en 1330 (Atlantische schorren)
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een gelijkaardige doelstelling, nl. uitbreiding van de oppervlakte. Voor habitattypes
1130 en 1330 komt daar nog de doelstelling verbetering van de kwaliteit bovenop.

De Lange Termijn Visie (LTV) voor het Schelde-estuarium stelt ook de realisatie van
nieuwe estuariene natuur als doelstelling voorop. In het verdrag betreffende de
uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium werd de
beleidsbeslissing voor het realiseren van minstens 600 ha estuariene natuur tegen
2010 op Nederlands grondgebied vastgesteld (zie ook Natuurprogramma
Westerschelde, Ministerie van EZ, 2005).

3.2 Beschrijving van de alternatieven en varianten

In het MER werden een aantal projectalternatieven en –varianten ontwikkeld om invulling te
geven aan de doelstelling. De onderstaande beschrijving is een samenvatting van de
uitvoerigere toelichting in het MER.

3.2.1 Alternatieven en varianten die onderzocht zijn in het MER

Drie basisalternatieven zijn ontwikkeld; voor de eerste twee basisalternatieven zijn telkens
twee varianten onderscheiden. In alle gevallen wordt in een eerste stap een nieuwe
waterkerende dijk (meer landinwaarts) aangelegd. In een tweede stap wordt een directe
verbinding tussen het projectgebied en de Schelde gecreëerd en doet het getij spontaan
slikken en schorren ontstaan. De alternatieven en varianten verschillen o.a. in de ingrepen in
de voorliggende schorren.

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de alternatieven en varianten en hun
kenmerkende ingrepen in Nederland.
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Tabel 3: Overzicht van de alternatieven en varianten die onderzocht zijn in het MER en
kenmerkende ingrepen op Nederlands grondgebied

Alternatieven
en varianten

Omschrijving Kenmerkende ingrepen in Nederland

1A ‘bressenalternatief’
zonder bijkomende
ingrepen in
voorliggende
schorren

Bouwen nieuwe waterkerende ringdijk.

Creëren van beperkte geulaanzetten tot GLWniveau ter hoogte van de
te maken bressen langsheen de Schelde.

Aanleg krekennetwerk en dempen drainagestelsel in de polders.

Geen bijkomende ingrepen in de voorliggende schorren.

Creëren van een 900m brede bres ter hoogte van de dijkopening
Hertogin Hedwigepolder – Schelde door de waterkerende dijk af te
graven tot polderniveau.

Alle andere dijkdelen (o.a. Sieperdadijk) blijven

1B ‘bressenalternatief’
mét bijkomende
ingrepen in
voorliggende
schorren

Idem als 1A, maar mét actief ingrijpen in de voorliggende schordelen: het
over de volledige bresbreedtes afgraven van de voorliggende schordelen tot
op polderniveau.
Ter hoogte van de bres Hertogin Hedwigepolder – Schelde gaat het om een
deel van de schorren in het oostelijk deel van het Sieperdaschor en de
voorliggende Scheldeschorren.

2A ‘conservatief dijken
weg-alternatief’
zonder bijkomende
ingrepen in
voorliggende
schorren

 Bouwen nieuwe waterkerende ringdijk.

 Afgraven waterkerende dijk aan Scheldekant tot op schorniveau.

 Aanleg krekennetwerk en dempen drainagestelsel in de polders.

 Geen bijkomende ingrepen in de voorliggende schorren.

 Afgraven waterkerende dijk tussen Hertogin Hedwigepolder en
Sieperdaschor tot op schorniveau.

 Creëren van een 900 m brede bres ter hoogte van de dijkopening
Hertogin Hedwigepolder – Schelde door hier de waterkerende dijk
af te graven tot polderniveau i.p.v. schorniveau.

 Creëren van beperkte geulaanzetten tot GLWniveau ter hoogte van de
te maken bres.

2B ‘conservatief dijken
weg-alternatief’ mét
bijkomende
ingrepen in
voorliggende
schorren

Idem als 2A, maar mét actief ingrijpen in de voorliggende schordelen: het
over de volledige bresbreedtes afgraven van de voorliggende schordelen tot
op polderniveau. Ter hoogte van de bres Hertogin Hedwigepolder – Schelde
gaat het om een deel van de schorren in het oostelijk deel van het
Sieperdaschor en de voorliggende Scheldeschorren.

3 ‘progressief dijken
weg-alternatief’

Bouwen nieuwe waterkerende ringdijk.

Afgraven waterkerende dijk aan Scheldekant tot op polderniveau
(maaiveldniveau).

Afgraven voorliggende Scheldeschorren tot polderniveau
(maaiveldniveau).

Aanleg krekennetwerk en dempen drainagestelsel in de polders.

Afgraven waterkerende dijk tussen Hertogin Hedwigepolder en
Sieperdaschor tot op polderniveau (maaiveldniveau).

Creëren van geleidelijke overgang tussen polderniveau in Hertogin
Hedwigepolder en schorniveau in Sieperdaschor.

Creëren van beperkte geulaanzetten tot GLWniveau ter hoogte van
hoek Hertogin Hedwigepolder – Schelde.



P.005039 | KEA Hertogin Hedwigepolder 14

3.2.2 Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)

Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) is het projectalternatief dat het best tegemoet
komt aan de projectdoelstelling en waarbij tegelijk de nadelige gevolgen voor het milieu zo
veel mogelijk voorkomen worden, dan wel gemitigeerd of gecompenseerd worden.

Het MMA is gebaseerd op de ingrepen uit alternatief 3, aangevuld met een aantal relevante
mitigerende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat:

 de eventuele negatieve milieueffecten verder worden teruggedrongen, of de kans
op negatieve milieueffecten verder wordt beperkt;

 de positieve milieueffecten worden versterkt.

In Bijlage B wordt het MMA cartografisch weergegeven. Hieronder wordt een overzicht
gegeven van de belangrijkste ingrepen.
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 Tabel 4: Overzicht van de kenmerkende ingrepen voor het MMA

Ingrepen voorzien in het MMA (overgenomen uit
alternatief 3)

Bijkomende ingrepen voorzien in het MMA

 Bouwen nieuwe waterkerende ringdijk.

 Afgraven waterkerende dijk aan Scheldekant tot op
polderniveau (maaiveldniveau).

 Afgraven voorliggende Scheldeschorren tot
polderniveau (maaiveldniveau).

 De Sieperdadijk wordt volledig afgegraven tot op
polderniveau overgaand naar het schorniveau in het
Sieperdaschor.

 Creëren van beperkte geulaanzetten tot GLWniveau
ter hoogte van hoek Hertogin Hedwigepolder –
Schelde.

 Aanleg krekennetwerk en dempen drainagestelsel in
de polders.

 Bij de Scheldeschor-doorsteek ter hoogte van de
spuikom wordt een ca. 130m brede geulaanzet
gegraven tot op GLW-niveau, en doordringend tot in
de Hertogin Hedwigepolder.

 Geulaanzetten in de Hertogin Hedwigepolder worden
gegraven en takken rechtstreeks of onrechtstreeks
aan op de spuikom-geulaanzet.

 Tevens worden zowel vanuit de bestaande
kreekopening van het Sieperdaschor als vanuit de te
maken opening in de Scheldedijk middels het graven
van kreekaanzetten de aanwezige kreekrelicten in
Sieperdaschor en Hertogin Hedwigepolder met
elkaar verbonden, waardoor een optimale
uitwisseling met de Schelde wordt gegarandeerd.

 Behoud van het kreekrestant in Hertogin
Hedwigepolder.

 Het Nederlandse Scheldeschor wordt niet afgegraven
ter hoogte van de monding van het Sieperdaschor.

 Tussen de overgang van het afgegraven Nederlandse
Scheldeschor en het niet afgegraven Schor Ouden
Doel wordt een zeer flauwe helling gerealiseerd
teneinde het niveauverschil van ca. 2 m te
overbruggen. De afgraving in de overgang vindt
plaats langs een schuine lijn t.o.v. de oever (niet
loodrecht), zodat er zoveel mogelijk geleidelijke
overgangen worden gecreëerd.

 Maatregelen voor de stabilisatie van de leidingendam

 Verzekeren van de toegang tot de schaapskooi

3.2.3 Voorkeursalternatief (VKA)

Het Voorkeursalternatief (VKA) bouwt verder op het MMA en wijkt daarvan af op de
volgende onderdelen: een verdere uitwerking van het krekenstelsel, een uitbreiding van het
plangebied tot (en met) de leidingendam en de aanleg van recreatieve voorzieningen. Het
betreft hierbij twee uitkijkpunten en 4 natuurobservatiepunten (3 op de leidingendam en één
op de Sieperdadijk) en op lange termijn de inrichting van de leidingendam als verbindings-
en belevingsas, een natuurpaviljoen op het plateau aan het einde van de leidingendam en
overnachtingsmogelijkheden in de vorm van ecolodges8.

8 De leidingendam als natuurbelevingsas, het natuurpaviljoen en de ecolodges zijn recreatieve mogelijkheden die
momenteel nog geen exacte invulling gekregen hebben. Ze worden in het ontwerp rijksinpassingsplan geborgen
onder een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid die toelaat om later nieuwe ontwikkelingen te kunnen realiseren
binnen het bestemmingsplan (via een wijzigingsplan). Gezien het ontbreken van de exacte invulling worden de
kosten van de drie potentiële voorzieningen ook niet meegenomen in voorliggende KEA.
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In het MER worden daarnaast nog een aantal meer algemene mitigerende maatregelen
voorgesteld, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de werken op het schor buiten het
broedseizoen en het vermijden van woonkernen en toeristische routes bij werfverkeer. Deze
maatregelen, of een aantal ervan, zullen bij het MMA en het VKA eveneens van toepassing
zijn.

Bijkomend werd voor de berekening van de kosten voor het VKA met een geactualiseerde
grondbalans gewerkt, op basis van de opgedane praktijkervaring in het Vlaamse deel van
het projectgebied (Prosperpolder) dat reeds in uitvoering is.

In Bijlage B wordt een impressie gegeven van het toekomstig natuurgebied in het VKA
(uitgewerkt in het inrichtingsplan).

3.3 Overzicht van de ingrepen voor de aanleg

Voor de aanleg van het intergetijdengebied zijn een aantal ingrepen nodig, die verschillen
per alternatief of variant. Deze ingrepen worden hieronder beschreven; ze dienen als basis
voor de kosteninschatting in Hoofdstuk 5. Er wordt gewerkt met de indeling uit de SSK-
systematiek van CROW: bouwkosten, engineeringkosten, vastgoedkosten en overige kosten
(deze laatste kostenpost komt in dit geval echter niet voor).

In paragraaf 3.3.1 wordt ingegaan op de bouwkundige ingrepen voor het realiseren van de
dijkverlegging, de werken aan de Scheldedijk en het voorbereiden van het projectgebied
voor de ontwikkeling tot intergetijdengebied. De engineering wordt beschreven in paragraaf
3.3.2. Paragraaf 3.3.3 behandelt de verwerving van de gronden en de gebouwen in het
projectgebied en het flankerend beleid landbouw.

3.3.1 Bouw

3.3.1.1 Bouwactiviteiten voor de basisalternatieven en -varianten

De ingrepen in de aanlegfase betreffen alle werken die nodig zijn om het gebied in te richten
als intergetijdengebied. Het gaat in de eerste plaats om dijkingrepen en andere
grondwerken:

 Bouwen van een waterkerende Deltadijk landinwaarts

 Maken van bressen in de huidige primaire kering

 Afgraven van dijkdelen tot op schor- of polderniveau

 Graven en/of dempen van kreekaanzetten en grachten

Naast dijk- en grondingrepen dient tevens rekening gehouden te worden met de volgende
ingrepen:

 Rooien van opgaande vegetatie

 Afbreken van bestaande wegenis, gebouwen en constructies

 Maatregelen met betrekking tot natuurinrichting, ontsluiting en recreatie

Een beschrijving van deze ingrepen kan gevonden worden in het MER.

Verder zijn voor alle alternatieven en varianten ook een aantal maatregelen nodig ter
stabilisatie van de leidingendam (zie Technum, 2007a en Technum, 2007b):
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 Aanleg van een nieuwe kleiberm langs de zuidoostkant van de huidige zandberm
van de leidingendam. De nieuwe berm is ongeveer 3500 m lang en loopt vanaf het
meest landinwaartse punt (toegang tot de leidingendam) tot waar de leidingendam
verbreedt naar de twee zinkers toe.

 Op het talud van de leidingendam, boven de berm, wordt een erosiewerende mat
voorzien bestaande uit een driedimensionale kunststof structuurmat voorgevuld met
bitumen.

 Een verharding in dolomiet wordt aangelegd om de berijdbaarheid van de nieuwe
berm te garanderen, vermits deze de toegang via de Sieperdadijk vervangt en zo
veel mogelijk rijdend verkeer van de kruin van de leidingendam moet weghouden.

 Rond de kop van de leidingendam en langs de zuidoostkant (afwaartse kant van het
Sieperdaschor) wordt stortsteen aangebracht om de dam te beschermen tegen een
mogelijke verplaatsing van de geul naar het noorden eens de Sieperdadijk
weggenomen is.

3.3.1.2 Bijkomende bouwactiviteiten voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)

Het MMA is gebaseerd op basisalternatief 3. Ook de maatregelen ter stabilisatie van de
leidingendam (zie paragraaf 3.3.1.1) zijn van toepassing bij het MMA. Naast deze
basisingrepen omvat het MMA nog een aantal mitigerende maatregelen. De mitigatie aan
Nederlandse zijde bestaat volgens het MER uit de volgende ingrepen (zie ook Tabel 4):

 Het Scheldeschor wordt niet afgegraven ter hoogte van de monding van het
Sieperdaschor

 Door het Scheldeschor en de spuikom in de Hertogin Hedwigepolder wordt een
verbinding gemaakt met het bestaande kreekrestant in de Hertogin Hedwigepolder

 Tussen de overgang van het afgegraven Nederlandse Scheldeschor en het niet-
afgegraven Schor Ouden Doel wordt een zeer flauwe helling gerealiseerd om het
niveauverschil van ca. 2 meter te overbruggen

 De Sieperdadijk wordt over de volledige lengte afgegraven tot op polderniveau

Maatregelen ten behoeve van landschap en recreatie worden nader uitgewerkt in het
inrichtingsplan. De overige mitigerende maatregelen (zie 3.2.2) worden in het MER
beschreven.

3.3.1.3 Veronderstellingen met betrekking tot het grondverzet voor de basisalternatieven en het
MMA

Voor de berekening van het grondverzet werden enkele veronderstellingen gemaakt over de
afgravingsniveaus (zie onderstaande tabel).
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Tabel 5: Afgravingsniveaus per alternatief

1A 1B 2A 2B 3 MMA9 VKA

Scheldedijk

bressen P P P P P P P

tussen
bressen

- - T(P-S)/W T(P-S)/W P P P

Sieperdadijk

bressen P P P P P P P

tussen
bressen

T(P-S)/A T(P-S)/A T(P-S)/A T(P-S)/A T(P-S)/A T(P-S)/A T(P-S)/A

Schor

bressen S P S P P P P

tussen
bressen

S S S S S S S

De betekenis van de gebruikte symbolen is als volgt:

P Polderpeil

S Schorpeil

T(P-S)/A Lineaire afgraving en afvoeren grond tussen polder- en schorpeil

T(P-S)/W Lineaire afgraving (d.m.v. wegduwen grond richting polder) tussen polder- en schorpeil

Er zal grond beschikbaar komen voor of tijdens de aanleg van de nieuwe primaire
waterkering; het gaat bijvoorbeeld om afgegraven teelaarde van de secundaire dijken en
uitgravingen voor de aanleg van grachten en geulen. Er zijn echter nog geen gegevens
beschikbaar over de kwaliteit van deze grond. Daarom worden enkele veronderstellingen
gemaakt over het hergebruik van de afgegraven grond en de aankoop van grond om de
dijken op te bouwen.

Voor de uitgegraven grond worden de volgende veronderstellingen gehanteerd:

 25 % niet bruikbaar: af te voeren

 25 % bruikbaar als teelaarde: op de bouwplaats te stapelen tot hergebruik

 50 % bruikbaar als kernmateriaal voor dijken: op de bouwplaats te stapelen tot
hergebruik

Voor het kernmateriaal van de te bouwen dijken worden de volgende veronderstellingen
gehanteerd:

 50 % van de uitgegraven grond wordt verondersteld bruikbaar te zijn als
kernmateriaal (zie hierboven)

9 Het Nederlandse Scheldeschor wordt ter hoogte van de monding van de Sieperdaschor niet afgegraven in het
MMA en het VKA ten aanzien van de basisalternatieven.
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 Het resterende benodigde kernmateriaal komt voor 100 % uit baggerwerken voor de
basisalternatieven. In het MMA en in het VKA daarentegen komt er meer grond
beschikbaar uit het uitgebreider krekenstelsel, waardoor er geen extra grond meer
via baggerwerken aangevoerd moet worden.

Voor de klei voor de afdeklaag van de dijken worden de volgende veronderstellingen
gehanteerd:

 Geen klei beschikbaar van uitgravingen, dus alles aan te kopen

 50 % wordt ‘droog’ aangevoerd via water

 50 % wordt ‘droog’ aangevoerd via land

Voor de teelaarde worden de volgende veronderstellingen gehanteerd:

 25 % van de uitgegraven grond wordt verondersteld bruikbaar te zijn als teelaarde
(zie boven)

 Er is voldoende teelaarde beschikbaar van de uitgravingen, er hoeft dus geen
teelaarde aangekocht te worden

Voor de zandige klei worden de volgende veronderstellingen gehanteerd:

 50 % komt uit de Hertogin Hedwigepolder

 50 % komt uit naburige polders

In de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen volumineuze uitgravingen en het
graven van geulen en grachten. De post volumineuze uitgravingen omvat het afgraven van
de teellaag ter hoogte van de dijkzate van de nieuwe primaire waterkering, het afgraven van
de secundaire dijk, het maken van de bressen in de bestaande primaire dijk, het eventuele
afgraven van andere stukken van de bestaande primaire waterkering en het eventuele
afgraven van de schorren.

3.3.1.4 Bijkomende bouwactiviteiten voor het Voorkeursalternatief (VKA)

In het VKA wordt ten opzichte van het MMA het krekenstelsel verder uitgebreid. Dit
impliceert nog meer grondverzet en afvoer van grond. Daarnaast worden uitkijk- en
natuurobservatiepunten voorzien ten belope van 25.000 €..

3.3.1.5 Veronderstellingen met betrekking tot grondverzet in het Voorkeursalternatief

In het VKA werd de grondbalans aangepast ten opzichte van de andere alternatieven en het
MMA. Op basis van de praktijkervaring die werd opgedaan in Prosperpolder werden nieuwe
veronderstellingen gehanteerd.

Voor de uitgegraven grond worden de volgende veronderstellingen gehanteerd:

 5 % niet bruikbaar omwille van vervuilingen: af te voeren,

 10 % herbruikbaar in de kern als zijnde zand,

 5 % herbruikbaar als teelaarde, en

 80 % herbruikbaar als kleihoudende grond.

Voor de aanvoer van de gronden worden de volgende veronderstellingen gehanteerd:

 aanvoer van zand (kernmateriaal) via de Schelde,
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 aanvoer van vette grond en zandige klei voor 50 % via land en voor 50 % via water.

Tenslotte worden nog de volgende verondertstellingen gehanteerd:

 50 % van de afgravingen worden rechtstreeks verwerkt,

 de overige 50 % wordt eerst gestockeerd vooraleer vanuit de stock verwerkt te
worden naar de aanvullokatie.

3.3.2 Engineering

De engineering bestaat uit voorbereiding, planning, administratie, directievoering en toezicht
in het kader van het project. Bij de initiatiefnemende overheid en bij andere betrokken
diensten zijn verschillende studies en opvolgingsactiviteiten nodig. Er wordt van uitgegaan
dat de volgende onderzoeken nog moeten gebeuren na de vaststelling van het
rijksinpassingsplan:

 Opmaak van het detailontwerp en het bestek. Er wordt van uitgegaan dat deze
activiteit wordt uitbesteed aan een studiebureau. De betrokken overheden volgen de
opmaak op en staan in voor de kwaliteitstoetsing.

 Opvolging van de werken. Deze activiteit zal grotendeels worden opgenomen door
de betrokken overheden. Naast een projectleider en een werftoezichter moet ook
gerekend worden op twee ingenieurs en een secretariaatskracht. De opvolging van
de werken zal 3 tot 5 jaar duren. Voor de kostenraming wordt uitgegaan van de
volledige tewerkstelling van deze 5 personen voor een periode van 4 jaar. De
opvolging zal immers niet steeds voltijds moeten gebeuren.

 Milieuhygiënisch onderzoek. Er wordt van uitgegaan dat deze activiteit wordt
uitbesteed. De betrokken overheden volgen de opmaak op en staan in voor de
kwaliteitstoetsing.

 Geotechnisch onderzoek. Er wordt van uitgegaan dat deze activiteit wordt
uitbesteed. De betrokken overheden volgen de opmaak op en staan in voor de
kwaliteitstoetsing.

 Grondwatermonitoring. Met inbegrip van een T0 meting voorafgaand aan de start
van de werken. Er wordt van uitgegaan dat deze activiteit wordt uitbesteed. De
betrokken overheden volgen de opmaak op en staan in voor de kwaliteitstoetsing.

3.3.3 Verwerving van vastgoed

Het projectgebied beslaat 432 ha op Nederlands grondgebied in de basisalternatieven en in
het MMA. In het VKA wordt het plangebied uitgebreid met de zone van de leidingendam,
waardoor het gebied vergroot met 63 ha tot 495 ha (mededeling DLG, 2013). Een overzicht
van de eigendomssituatie wordt weergegeven in Tabel 610.

10 De oppervlakte van de leidingendam zit verspreid vervat in de verschillende posten (mededeling DLG).
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Tabel 6: Eigendomssituatie van de gronden in het projectgebied

Oppervlakte (ha)

Landbouwgronden in private eigendom (dhr. De Cloedt) 270

Overige gronden in private eigendom (dhr. De Cloedt) 35

Natuurgronden in eigendom van het RVOB11 26

Waterschap Scheldestromen12 33

Delta NV 29

Stichting Het Zeeuwse Landschap 102

Totaal 495

Vermits enkel het verlies aan privégronden een maatschappelijke kost vertegenwoordigt,
dient er in de verschillende alternatieven 330 ha verworven te worden. Immers de gronden in
eigendom van Stichting Het Zeeuwse Landschap (102 ha) en de zone van de leidingendam
(63 ha) dienen niet verworven te worden13.

Voor de verdere beschrijving van de verwerving van vastgoed maken we een onderscheid
tussen enerzijds de verwerving ten aanzien van landbouwgronden en landbouwbedrijven, en
anderzijds de verwerving van woningen, bedrijfsgebouwen en andere gebouwen en de
hieraan verbonden terreinen en tuinen.

3.3.3.1 Verwerving van woningen, bedrijfsgebouwen (niet-landbouw) en andere gebouwen

Volgens het MER staan er 5 woningen in het projectgebied. Bij 4 daarvan staan andere
gebouwen (stallen en schuren), die niet afzonderlijk gewaardeerd worden. Verspreid in het
gebied liggen bovendien nog een vijftal andere gebouwen (schuren, stallen, schuilhutten). In
de onderstaande tabel vindt men een overzicht van de te verwerven gebouwen.

11 RVOB staat voor Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf.
12 De gronden van het Waterschap Scheldestromen omvatten 21,3 ha dijken die op dit moment verpacht worden.

De dijk langs het Sieperdaschor en de dijk langs de Schelde worden estuariene natuur; deze pacht komt dus na
uitvoering van het project te vervallen. De pacht op de nieuwe dijk zal gehandhaafd kunnen worden, althans
gedeeltelijk (de helft van de dijk wordt namelijk estuariene natuur). Verder bezit het Waterschap een stukje
grond ter grootte van 0,01 ha dat belast is met een recht van opstal. De economische waarde van deze
gronden wordt niet meegenomen in deze kosteneffectiviteitsanalyse. Deze waarde is immers marginaal in
vergelijking met de andere kosten.

13 Indien er, in het VKA, geen akkoord kan worden gesloten met de eigenaars van de leidingendam, zal de
leidingendam worden onteigend, om alsnog de mitigerende maatregelen mogelijk te kunnen maken. In de KEA
wordt verondersteld dat een akkoord zal worden behaald en wordt deze kostenpost enkel pro memorie mee
opgenomen.
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Tabel 7: Overzicht van de te verwerven gebouwen

Type Aantal

Woningen 5

Verspreide andere gebouwen (schuren, stallen, schuilhutten) 5

10

3.3.3.2 Verwerving van landbouwgronden en landbouwbedrijfsgebouwen

Zoals Tabel 6 toont, dient 270 ha privé-landbouwgrond verworven te worden1415. Op deze
gronden bevinden zich geen huiskavels van landbouwbedrijven. De aankoop geschiedt op
basis van agrarische waarde. Met de agrarische waarde wordt de WEVAB-waarde
nagestreefd, dit is de waarde van grond in het economisch verkeer in duurzaam voortgezette
agrarische bestemming en gebruik.

Door het kabinetsbesluit van 9 oktober 2009 om via onteigening de Hertogin Hedwigepolder
te ontpolderen, een besluit wat op 21 december 2012 is herbevestigd, is de financiële
vergoeding op basis van volledige schadeloosstelling conform de Onteigeningswet en de
daarbij behorende jurisprudentie van kracht. Hierbij wordt de onteigende (eigenaar, pachter,
opstalgerechtigde huurder) in een gelijke inkomens- en vermogenssituatie teruggebracht als
voor de onteigening.

3.4 Overzicht van de ingrepen voor het onderhoud

De onderhoudswerken zijn beperkt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemeen
onderhoud van het gebied en de dijken (verwijderen van drijfhout en vuilnis, onderhoud van
weginfrastructuur en meubilair, …) en maaiwerken. Bovendien zal geen beheer meer van de
wegen in de polder moeten worden uitgevoerd.

Naar verwachting zal het merendeel van de onderhoudskosten voortkomen uit de
maaiwerken. In de onderstaande tabel wordt de verandering van de te maaien oppervlakte
primaire dijk weergegeven16. De te maaien oppervlakte per meter dijk (m²/m) vergroot
omwille van het nieuw dwarsprofiel van de dijk. Men ziet dat na uitvoering van het project het
maaiwerk in Nederland tot minder dan de helft gereduceerd wordt.

14  Zie de voetnoot bij paragraaf 3.3.1.4 over de gronden van het Waterschap Scheldestromen die verpacht
worden of belast zijn met een recht van opstal.

15 Daarnaast dienen ook natuurgronden en natuurgronden met dijklichamen verworven te worden.
16 Binnen het VKA wordt het plangebied uitgebreid met de zone van de leidingendam. Het is echter zo dat het

onderhoud op de leidingendam wordt voortgezet, waardoor de onderhoudskosten ongewijzigd blijven.
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Tabel 8: Te maaien dijkoppervlakte

Lengte dijk in Nederland
(m)

Te maaien oppervlakte
per meter dijk (m2/m)

Totale te maaien
oppervlakte (m2)

Oude primaire dijk 3.670 65 238.550

Nieuwe primaire dijk 1.590 70 111.300
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4. INVULLING VAN DE PROJECTDOELSTELLINGEN

De doelstelling van het project, en tevens de belangrijkste batenpost, is de realisatie van
estuariene natuur (zie paragraaf 3.1). In het MER is een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd
van de verschillende alternatieven en varianten ten opzichte van de doelstelling, die hierna
samengevat wordt. De doelstelling is hiertoe vertaald in een aantal ecologische criteria.
Enkele hiervan zijn niet onderscheidend tussen de verschillende alternatieven en varianten
en zullen dan ook geen rol spelen in de afweging. In Tabel 9 worden de onderscheidende
criteria beschreven zoals in het MER (Antea Group, 2013).

Tabel 9: Onderscheidende criteria voor de discipline natuur (Antea Group, 2013)

Effect Criterium

Bestaande
natuurwaarden: rust
en structuurkwaliteit
zo veel mogelijk
behouden

Oppervlakte waardevol gebied (voor fauna en/of flora) dat zal verdwijnen; dit criterium slaat
voornamelijk op de impact op de bestaande voorliggende Scheldeschorren gedurende de
aanlegfase. Hierbij weegt antropogene impact (afgraven) zwaarder door dan natuurlijke
impact (spontane schorerosie). Alternatieven met de minste verstoring langsheen de
Schelde(schorren) scoren vanuit dit oogpunt beter dan alternatieven met meer verstoring.
Alternatieven die een negatieve impact hebben op het handhaven van de huidige bio- en
structuurdiversiteit scoren vanuit dit oogpunt dus negatiever. Dit criterium betreft overigens
alleen de verliesfunctie van het project. De natuurwinst-aspecten komen aan bod in de
twee andere onderscheidende natuurcriteria.

Behalen Natura
2000-
beleidsdoelstellingen

Dit criterium slaat niet alleen op de verplichtingen inzake habitattypes die in de
Westerschelde dienen gerealiseerd te worden, maar ook (en voornamelijk) op de
oppervlakten die moeten behaald worden. De instandhoudingsdoelstellingen (IHD) zijn
weergegeven in het Aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied ‘Westerschelde &
Saeftinghe’. Om het inzichtelijk te houden wordt ervoor gekozen om de Lange Termijn
Visie- (LTV-) doelstellingen en de IHD-aspecten voor het Schelde-estuarium impliciet te
laten meespelen in dit criterium, en deze niet mee te nemen als apart criterium. Dit
criterium slaat zowel op de aanlegfase als op de korte of lange termijn na het in  werking
treden van het intergetijdengebied.

Realisatie
dynamisch slikken-
en schorrengebied

Dit criterium slaat voornamelijk op de mogelijkheden van het doorlopen van de volledige
sequentie van voedselrijk slik tot schor (aandeel van de verschillende successiestadia). Dit
criterium is volledig geënt op de hoofddoelstelling van de voorgenomen activiteit zoals
weergegeven in het MER. Het staat los van het juridisch kader of van de Natura 2000-
bepalingen, maar focust uitsluitend op de terreinsituatie. Het creëren van een ‘dynamisch
slikken-schorrensysteem’ is in die zin dan ook een grensoverschrijdende wenselijkheid.
Alternatieven waarin meer dynamiek wordt gecreëerd,of die langer hun dynamiek
behouden, worden positiever beoordeeld. Dit criterium slaat vooral op de langere termijn na
het in werking treden van het intergetijdengebied.

In het MER komt men tot de volgende algemene conclusie voor alle alternatieven (Antea
Group, 2013): ‘Op basis van expertenoordeel en ervaring in andere gebieden in het Schelde-
estuarium kan gesteld worden dat in alle onderzochte basisalternatieven vrij snel schor- en
slikontwikkeling te verwachten is’.

Er zijn echter wel verschillen in de performantie van de alternatieven voor de criteria in Tabel
9. Zowel voor het behalen van Natura 2000-beleidsdoelstellingen als voor de realisatie van
een dynamisch slikken-schorrensysteem scoort alternatief 3 het beste. Alternatieven 1A en
1B scoren het minst goed.

Er werd in het MER telkens een score tussen 1 en 5 toegekend, waarbij 1 de beste score is.
Criteria die zich situeren in de aanlegfase (het criterium i.v.m. bestaande natuurwaarden, zie
Tabel 9) worden geacht van ondergeschikt belang te zijn ten opzichte van criteria die zich
situeren in de werkingsfase van het project. Daarom werd een wegingsfactor 0,1 gehanteerd
voor het criterium i.v.m. bestaande natuurwaarden. Tenslotte werden de scores voor de drie
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criteria per alternatief en variant opgeteld tot een totaalscore. In de onderstaande tabel
worden de scores per criterium en de totaalscores gepresenteerd.

Tabel 10: Globale beoordeling van de discipline natuur aan de hand van de vooropgestelde
onderscheidende criteria (naar Antea Group, 2013). De laagste score beantwoordt het
meest aan het criterium, de hoogste score het minst

Criterium 1A 1B 2A 2B 3

Bestaande natuurwaarden: rust en structuurkwaliteit zo veel mogelijk
behouden

0.1 0.3 0.1 0.3 0.5

Behalen Natura 2000-beleidsdoelstellingen 5 4 3 2 1

Realisatie dynamisch slikken-schorrensysteem 5 5 3 3 1

Totaalscore natuur 10.1 9.3 6.1 5.3 2.5

Het MMA omvat de ingrepen uit basisalternatief 3, aangevuld met mitigerende maatregelen
die erop gericht zijn om negatieve milieueffecten te vermijden en positieve effecten te
versterken (zie paragraaf 3.2.2). Als we ervan uitgaan dat de mitigerende maatregelen
inderdaad effectief zijn, dan ligt het voor de hand dat het MMA een nog hogere totaalscore
zou verdienen dan alternatief 3. In het VKA – dat voortbouwt op het MMA - wordt het
krekenstelsel verder uitgewerkt, waardoor het slikken- en schorrensysteem sneller
kwalitatiever kan gerealiseerd worden. Abstractie makend van de lange termijn potentiële
recreatieve voorzieningen (natuurpaviljoen, leidingendam als belevingsas en het voorzien
van ecolodges) kan aangenomen worden dat het voorzien van twee uitkijkpunten en een
viertal observatiepunten geen significante negatieve impact op (avi)fauna of de vegetatie zal
hebben waaruit afgeleid kan worden dat het VKA de beste score zal krijgen. Een globale
rangorde inzake natuur  wordt in de volgende tabel voorgesteld.

Tabel 11:  Rangorde van de alternatieven en varianten inzake natuur

Alternatief 1A 1B 2A 2B 3 MMA VKA

Rangorde 7 6 5 4 3 2 1
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5. KOSTEN VAN DE INGREPEN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kosten van de ingrepen voor de
verschillende alternatieven en varianten. Net zoals voor de beschrijving van de ingrepen (zie
paragraaf 3.3) wordt voor de beschrijving van de kosten dezelfde indeling gehanteerd
(bouwkosten, engineeringkosten, vastgoedkosten), d.i. de standaardsystematiek voor
kostenramingen (SSK) van CROW.

5.1 Aanlegkosten

5.1.1 Bouwkosten

De aanlegkosten zijn ingeschat aan de hand van hoeveelheden en eenheidsprijzen (prijspeil
2013). De ingrepen voor de aanleg (zie paragraaf 3.3.1) vormen de basis voor de raming
van de hoeveelheden. In het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) wordt, ten opzichte
van alternatief 3, het Sieperdaschor niet afgegraven en wordt er een flauw talud aangelegd.
In het voorkeursalternatief (VKA) wordt het MMA verder uitgewerkt. Zo wordt in het
inrichtingsplan de kreekaanzet uitgebreid waardoor het volume grondverzet en afvoer van
grond groter wordt. Hierdoor vermeerderen de kosten met ca. 7 miljoen €.

In Tabel 12 wordt een overzicht gegeven van de bouwkosten. Voor een gedetailleerde
berekening van de kostprijs en een omschrijving van de verschillende posten wordt
verwezen naar Bijlage C.
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Tabel 12: Bouwkosten per alternatief (prijspeil 2013)

1A 1B 2A 2B 3 MMA VKA

Voorafgaande
werken

1.050.327 1.050.327 1.050.327 1.050.327 1.050.327 1.050.327 1.050.327

Afbraak- en
sloopwerken

465.070 465.070 465.070 465.070 465.070 465.070 465.070

Grondwerken 5.674.960 8.200.960 9.470.860 11.996.860 12.702.160 14.301.596 21.053.649

Baggerwerken in
rivieren en
kanalen

1.986.706 1.986.706 1.986.706 1.986.706 1.986.706 1.986.706 1.832.066

Funderingen 0 0 0 0 0 0 0

Betonwerken 0 0 0 0 0 0 0

Oeverwerken 847.700 847.700 847.700 847.700 847.700 847.700 847.700

Bezaaiing en
beplanting

74.438 74.438 74.438 74.438 74.438 74.438 74.438

Wegeninswerken 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000

Pompgemaal 0 0 0 0 0 0 0

Overigen (aan-
horigheden, op-
maak plannen)

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Uitkijk- en
natuurobservatie
punten

0 0 0 0 0 0 25.000

Onvoorzien (5%) 519.910 646.210 709.705 836.005 871.270 951.242 1.281.012

Totaal 10.918.110 13.570.410 14.903.805 17.556.105 18.296.670 19.976.078 26.928.262

Er wordt uitgegaan van een onzekerheidsmarge van 10 % op de bouwkosten (niet verrekend
in Tabel 12). De bijkomende kosten van de werken voor de stabiliteit van de leidingendam
werden ingeschat uitgaande van enkele aannames (zie onderstaande tabel). Deze kosten
zijn enkel van toepassing in het MMA en in het VKA gezien deze hier als milderende
maatregelen voorgesteld zijn.
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Tabel 13: Bouwkosten ten behoeve van de stabiliteit van de leidingendam (prijspeil 2013)

Ingreep Kosten (€)

Uitbreiding en versteviging berm 400.000

Erosiewerende matten 650.000

Bijkomende wegeniswerken 350.000

Steenbestorting 50.000

Totaal 1.450.000

De kosten van de mitigerende maatregelen voorgesteld in het MER (zoals bv.het uitvoeren
van de werken aan de schorren buiten het broedseizoen, zie paragraaf 3.2.2) zijn praktisch
niet te begroten. Daarom merken we op dat de kosten voor het MMA als voor het VKA door
mitigerende maatregelen hoger kunnen liggen dan ingeschat in deze kostenrapportage.

5.1.2 Engineeringskosten

In paragraaf 3.3.2 wordt een overzicht gegeven van de verschillende beheers- en
onderzoeksactiviteiten bij de initiatiefnemende overheid en bij andere betrokken diensten en
overheden. In de onderstaande tabel vindt men een overzicht van de kosten die hieraan
verbonden zijn. Deze kosten zijn ingeschat op basis van de ervaring bij de betrokken
overheden. Gezien de aard van het werk en het uitgevoerde vooronderzoek kan de kostprijs
relatief nauwkeurig ingeschat worden; daarom wordt de onzekerheidsmarge op 5 % gezet
(niet verrekend in Tabel 14).

Aangezien de verschillen tussen de alternatieven en varianten relatief beperkt zijn, wordt
ervan uitgegaan dat de engineeringskosten in alle gevallen dezelfde zijn.
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Tabel 14: Engineeringkosten (prijspeil 2013)

Activiteit Kosten (€)

Opmaak detailontwerp en bestek 145.000

Opvolging van de werken 1.000.000

Veiligheidscoördinatie 5.000

Milieuhygiënisch onderzoek 12.500

Geotechnisch onderzoek 12.500

Grondwater- en projectmonitoring17 500.000

Voorafgaand onderzoek stabilisatie leidingendam 75.000

Totaal 1.750.000

5.1.3 Vastgoedkosten

5.1.3.1 Verwerving van woningen, bedrijfsgebouwen en andere gebouwen

Er is nog geen precieze taxatie gebeurd van het vastgoed in het projectgebied. De woningen
in het projectgebied worden gemiddeld geschat op ca. 375.000 € (mededeling DLG, 2013).
In het gebied bevinden zich ook nog een aantal andere gebouwen (stallingen e.d.). Deze
worden afzonderlijk gewaardeerd aan gemiddeld 150.000 € per gebouw (mededeling DLG,
2013). Op de prijzen van de gebouwen wordt een onzekerheidsmarge van 10 % genomen
(niet verrekend in Tabel 15).

De prijs van de gronden waarop de gebouwen zich bevinden, is inbegrepen in de prijs van
de gebouwen.

Voor de transactiekosten die met de vastgoedverwerving gepaard gaan (notariskosten,
administratie, ...) wordt een opslag van 10 % toegepast. Dit is een realistisch cijfer voor
Nederland. Voor Vlaanderen kunnen de transactiekosten heel wat hoger liggen, maar deze
kosteninschatting betreft alleen het Nederlandse gedeelte (Hertogin Hedwigepolder) van het
projectgebied (zie paragraaf 2.3).

Legeskosten en andere heffingen worden buiten beschouwing gelaten aangezien in de
voorliggende kosteninschatting enkel economische kosten meegenomen worden, geen
transfers tussen overheden.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten voor de verwerving van woningen
en andere gebouwen.

17 Monitoring van de stabiliteit, natuurontwikkeling, sedimentatie, …
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Tabel 15: Kosten voor de verwerving van gebouwen

Gebouwen Aantal Gemiddelde prijs per
stuk (€)

Transactiekosten Totale kosten (€)

Woningen 5 375.000 10% 2.062.500

Andere 5 150.000 10% 825.000

Totaal 10 2.887.500

5.1.3.2 Verwerving van landbouwgronden

De te verwerven oppervlakte is gelijk aan 330 hectare, ongeacht het alternatief (zie
paragraaf 3.3.3)18. De prijzen van landbouwgronden in dit gebied (270 ha) worden door DLG
(2013) ingeschat op 65.000 €/ha; de natuurgronden met dijklichamen op 25.000 €/ha en de
natuurgronden op 15.000 €/ha.

Begin 2013 werd een eerste globale inschatting gemaakt van de volledige
schadeloosstelling. De voorlopige raming bedraagt 27 miljoen € en zal binnenkort nader
uitgewerkt en geactualiseerd worden (mededeling DLG, 2013).

5.2 Onderhoudskosten

De kosten tijdens de werkingsfase komen voort uit het algemene onderhoud van het gebied
(onderhoud van infrastructuur, verwijderen van vuilnis e.d.) en vooral uit het maaien van de
dijken.

De totale onderhoudskosten worden ingeschat op basis van de huidige onderhoudskosten
en de wijziging in te onderhouden dijkoppervlakte (zie Tabel 8). De te maaien oppervlakte op
Nederlands grondgebied na uitvoering van het project is ca. 47 % van de huidige te maaien
oppervlakte; er wordt aangenomen dat hetzelfde geldt voor de jaarlijkse onderhoudskosten.
De huidige onderhoudskosten bedragen naar schatting ca. 64.000 € per jaar. Na uitvoering
van het project zou dit dus teruglopen naar ca. 30.000 € per jaar. Er is dus een afname van
de onderhoudskosten te verwachten met ca. 34.000 € per jaar t.o.v. de huidige situatie.

Ook hier wordt uitgegaan van een onzekerheidsmarge van 10 %.

5.3 Totale kosten

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de aanleg- en totale kosten.

Het prijspeil is dat van 2013. Er wordt van uitgegaan dat de aanlegwerkzaamheden over de
drie jaren (mid) 2016 – (mid) 2019 gespreid zijn.

De discontovoet voor de actualisatie bedraagt 5,5 %.

18 Er dient op gewezen te worden dat in het VKA, indien er geen compromis kan gesloten worden met de eigenaars
van de leidingendam, ook de leidingendam zal moeten onteigend worden om de mitigerende maatregelen
mogelijk te maken. Bijgevolg zou de te verwerven oppervlakte toenemen met 63 ha. In de KEA wordt
verondersteld dat een akkoord zal worden behaald en wordt de onteigeningskost van de leidingendam pro
memorie opgenomen.
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Er wordt telkens rekening gehouden met onzekerheidsmarges op de verschillende
schattingen: +/- 10 % op de bouw-, vastgoed- en onderhoudskosten en +/- 5 % op de
engineeringskosten. Dit resulteert in een minimale en een maximale kostprijs per alternatief.

Er wordt nogmaals benadrukt dat de hier weergegeven cijfers betrekking hebben op de
economische kosten, niet op de financiële kosten. Ze zijn dus niet rechtstreeks te
interpreteren als benadering van de uitgaven door de overheid.
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Tabel 16:  Overzicht van de aanlegkosten (in €, exclusief BTW, prijspeil 2013)

1A 1B 2A 2B

Min Max Min Max Min Max Min Max

Bouwkosten 9.826.299 12.009.921 12.213.369 14.927.451 13.413.424 16.394.185 15.800.494 19.311.715

Engineeringskosten 1.662.500 1.837.500 1.662.500 1.837.500 1.662.500 1.837.500 1.662.500 1.837.500

Vastgoedkosten 26.898.750 32.876.250 26.898.750 32.876.250 26.898.750 32.876.250 26.898.750 32.876.250

Gebouwen en bedrijven 2.598.750 3.176.250 2.598.750 3.176.250 2.598.750 3.176.250 2.598.750 3.176.250

Landbouwgronden en -bedrijven 24.300.000 29.700.000 24.300.000 29.700.000 24.300.000 29.700.000 24.300.000 29.700.000

3 MMA VKA

Min Max Min Max Min Max

Bouwkosten 16.467.003 20.126.337 14.768.547 18.050.446 25.540.436 31.216.088

Engineeringskosten 1.662.500 1.837.500 1.662.500 1.837.500 1.662.500 1.837.500

Vastgoedkosten 26.898.750 32.876.250 26.898.750 32.876.250 26.898.750 32.876.250

Gebouwen en bedrijven 2.598.750 3.176.250 2.598.750 3.176.250 2.598.750 3.176.250

Landbouwgronden en -bedrijven 24.300.000 29.700.000 24.300.000 29.700.000 24.300.000 29.700.000

Verwerving leidingendam p.m. p.m.
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Tabel 17:  Totale geactualiseerde kosten (in €, discontovoet 5,5%, excl. BTW, prijspeil 2013)

1A 1B 2A 2B

Min Max Min Max Min Max Min Max

Aanlegkosten geactualiseerd naar 2013

Bouwkosten 7.525.624 9.197.985 9.353.799 11.432.421 10.272.881 12.555.743 12.101.056 14.790.179

Engineeringkosten 1.290.438 1.426.274 1.290.438 1.426.274 1.290.438 1.426.274 1.290.438 1.426.274

Vastgoedkosten 19.752.200 24.428.649 19.752.200 24.428.649 19.752.200 24.428.649 19.752.200 24.428.649

Jaarlijkse onderhoudskosten in vergelijking met
huidige situatie -37.605 -30.768 -37.605 -30.768 -37.605 -30.768 -37.605 -30.768

Totale onderhoudskosten geactualiseerd naar 2013 -582.275 -476.407 -582.275 -476.407 -582.275 -476.407 -582.275 -476.407

Totale kosten geactualiseerd naar 2013 27.985.987 34.576.501 29.814.162 36.810.937 30.733.243 37.934.258 32.561.418 40.168.694

Kosten per hectare geactualiseerd naar 2013 64.782 80.038 69.014 85.211 71.142 87.811 75.374 92.983

% t.o.v goedkoopste alternatief 100 % 107 % 110 % 116 %
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3 MMA VKA

Min Max Min Max Min Max

Aanlegkosten geactualiseerd naar 2013

Bouwkosten 12.611.512 15.414.070 14.768.547 18.050.446 19.560.542 23.907.330

Engineeringkosten 1.290.438 1.426.274 1.290.438 1.426.274 1.290.438 1.426.274

Vastgoedkosten 19.752.200 24.428.649 19.752.200 24.428.649 19.752.200 24.428.649

Jaarlijkse onderhoudskosten in vergelijking met
huidige situatie -37.605 -30.768 -37.605 -30.768 -37.605 -30.768

Totale onderhoudskosten geactualiseerd naar 2013 -582.275 -476.407 -582.275 -476.407 -582.275 -476.407

Totale kosten geactualiseerd naar 2013 33.071.874 40.792.585 35.228.910 43.428.962 40.020.905 49.285.845

Kosten per hectare geactualiseerd naar 2013 76.555 94.427 81.548 100.530 80.850 99.567

% t.o.v goedkoopste alternatief 118% 126 % 143 %
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De totale geactualiseerde kosten (inclusief baten ten gevolge van verminderde
onderhoudskosten) variëren van 28,0 à 34,6 miljoen € voor alternatief 1A tot 33,1 à 40,8
miljoen € voor alternatief 3. De bouwkosten zijn bepalend voor de verschillen; de
engineerings- en vastgoedkosten zijn quasi gelijklopend voor alle alternatieven. De
onderhoudskosten worden voor de verschillende varianten gelijk ingeschat; in feite zorgt de
afname in te maaien dijkoppervlakte juist voor een afname van de onderhoudskosten. De
geactualiseerde kosten voor het MMA worden ingeschat op 35,2 à 43,4 miljoen € en voor
het VKA op 40,0 à 49,3 miljoen €.

De geactualiseerde kosten per hectare bekomt men door de totale geactualiseerde kosten te
delen door 432 ha in de basisalternatieven en in het MMA en door 495 ha in het VKA. De
geactualiseerde kosten per hectare variëren van 65.000 à 80.000 €/ha voor alternatief 1A tot
82.000 à 101.000 €/ha voor het MMA en 81.000 à 100.000 €/ha voor het VKA.

5.3.1 Gevoeligheidsanalyse

De uitkomsten van de KEA zijn afhankelijk van de gekozen discontovoet. In deze KEA wordt
een discontovoet van 5,5% gehanteerd. De volgende tabel geeft de resultaten weer bij een
risicovrije discontovoet, gelijk aan 2,5%. Hieruit blijkt dat de discontovoet een relatief
beperkte invloed heeft op de uitkomsten van de alternatieven, en dat de onderlinge
verhoudingen onveranderd blijven.
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Tabel 18:  Totale geactualiseerde kosten (in €, discontovoet 2,5%, excl. BTW, prijspeil 2013)

1A 1B 2A 2B

Min Max Min Max Min Max Min Max

Aanlegkosten geactualiseerd naar 2013

Bouwkosten 8.686.781 10.617.177 10.797.032 13.196.373 11.857.922 14.493.016 13.968.173 17.072.211

Engineeringkosten 1.478.816 1.634.480 1.478.816 1.634.480 1.478.816 1.634.480 1.478.816 1.634.480

Vastgoedkosten 23.322.318 28.657.935 23.322.318 28.657.935 23.322.318 28.657.935 23.322.318 28.657.935

Jaarlijkse onderhoudskosten
in vergelijking met huidige situatie -37.605 -30.768 -37.605 -30.768 -37.605 -30.768 -37.605 -30.768

Totale onderhoudskosten  geactualiseerd naar 2013 -1.396.809 -1.142.843 -1.396.809 -1.142.843 -1.396.809 -1.142.843 -1.396.809 -1.142.843

Totale kosten geactualiseerd naar 2013 32.091.106 39.766.749 34.201.357 42.345.945 35.262.247 43.642.588 37.372.498 46.221.784

Kosten per hectare geactualiseerd naar 2013 74.285 92.053 79.170 98.023 81.626 101.025 86.510 106.995

% t.o.v goedkoopste alternatief 100 % 107 % 110 % 116 %
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3 MMA VKA

Min Max Min Max Min Max

Aanlegkosten geactualiseerd naar 2013

Bouwkosten 14.557.389 17.792.364 17.047.242 20.835.518 22.578.612 27.596.081

Engineeringkosten 1.478.816 1.634.480 1.478.816 1.634.480 1.478.816 1.634.480

Vastgoedkosten 23.322.318 28.657.935 23.322.318 28.657.935 23.322.318 28.657.935

Jaarlijkse onderhoudskosten
 in vergelijking met huidige situatie -37.605 -30.768 -37.605 -30.768 -37.605 -30.768

Totale onderhoudskosten geactualiseerd naar 2013 -1.396.809 -1.142.843 -1.396.809 -1.142.843 -1.396.809 -1.142.843

Totale kosten geactualiseerd naar 2013 37.961.714 46.941.937 40.451.566 49.985.090 45.982.937 56.745.654

Kosten per hectare geactualiseerd naar 2013 87.874 108.662 93.638 115.706 92.895 114.638

% t.o.v goedkoopste alternatief 1198% 126 % 143 %
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6. OVERIGE EFFECTEN

De ingrepen in het kader van het project leiden tot het realiseren van de doelstellingen (zie
hoofdstuk 4) en tot kosten voor de initiatiefnemer (zie hoofdstuk 5). Daarnaast heeft het
project ook een aantal andere effecten op mens, omgeving en economie. In dit hoofdstuk
worden de relevante afgeleide effecten besproken. Conform met de leidraad ‘OEI bij SNIP’
wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen:

 Effecten op de leefkwaliteit

 Effecten op de veiligheid tegen overstromingen

 Effecten op economische activiteiten

De beschrijving van de effecten is gebaseerd op het MER (Antea Group, 2013). We
beperken ons tot de permanente effecten. Het belangrijkste tijdelijke effect op de mens is de
mogelijke geluidshinder tijdens de werken. In het MER wordt echter geconcludeerd dat de
toetsingsnorm van 60 dB(A) aan de gevel van de woningen niet overschreden zal worden
voor de geluidsbelasting door rooiwerkzaamheden. Met een geluidsdrukniveau van ca. 71
d(B)A zullen de  dijk- en grondwerken volgens de worst-case berekening op Nederlands
grondgebied een overschrijding van de toetsingsnorm van 60 dB(A) met zich meebrengen
voor de Petrushoeve. Bij deze wordt geen rekening gehouden met het mogelijk voorkomen
van afschermende obstakels, bijgevolg zal in werkelijkheid de geluidsbelasting dus lager
liggen.

6.1 Effecten op de leefkwaliteit

Een belangrijk effect op de leefkwaliteit is de creatie van bijkomende natuurwaarden. In
Hoofdstuk 4 werd reeds beschreven in welke mate de verschillende alternatieven en
varianten hiertoe bijdragen.

De andere effecten op de leefkwaliteit in het omliggende gebied zijn voor het Nederlandse
gedeelte van het projectgebied niet of weinig onderscheidend tussen de verschillende
alternatieven en varianten. Daardoor zullen deze van weinig belang zijn bij de afweging.
Hieronder worden toch ter informatie de belangrijkste effecten op de leefkwaliteit kort
besproken; voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar het MER.

 In het MER wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van een intergetijdengebied in
de Hertogin Hedwige- en de Prosperpolder bijdraagt tot een betere waterkwaliteit in
het Schelde-estuarium tussen Hansweert en de grens. Onder meer door biologische
activiteit in de schorren en vooral in de slikken zullen polluenten afgebroken worden.
Ook met het oog op de nutriëntencycli, de zuurstofhuishouding en andere
ecosysteemfuncties wordt de inrichting van het intergetijdengebied als zeer positief
beoordeeld. Significante verschillen tussen de beschouwde basisalternatieven en
varianten zijn voor wat betreft de verwachte eindtoestand van de waterkwaliteit in
het Schelde-estuarium evenwel niet te verwachten.

 Het verdwijnen van landbouwgrond (in het bijzonder akkerland) leidt tot minder
opwaaiend stof op in het omliggende gebied en daardoor tot een verbetering van de
PM10-waarden19. Grosso modo kunnen we stellen dat door het verdwijnen van ca.
300 ha landbouwgrond in de Hertogin Hedwigepolder ongeveer 30 ton PM10-
emissie per jaar wegvalt.

19 In Nederland is de bijdrage van de landbouw aan PM10-concentratie ongeveer 50 tot 65% van het totaal (ca.
10.000 tot 20.000 ton PM10 per jaar) (MNP, 2006).
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 Een tweede gevolg van het verdwijnen van landbouwgrond is het verminderde
gebruik van pesticiden. Het gebruik van pesticiden in de landbouw genereert bij
behoorlijk gebruik een meerwaarde in de onmiddellijke productie, maar brengt
anderzijds een aantal nadelen met zich mee die tot aantoonbare kosten leiden,
voornamelijk voor de natuurontwikkeling voor de meeste burgers toenemen. Een
uitzondering daarop vormen de huidige bewoners en grondgebruikers en de nabije
omwonenden. Voor de doorsnee recreant is alternatief 3 wellicht iets minder
interessant, omdat in dit alternatief een langere periode met een landschappelijk
gezien minder aantrekkelijk slikstadium doorlopen wordt. Voor de natuurliefhebber
lijkt alternatief 3 dan weer het interessantste, omdat in dit alternatief de kans op het
doorlopen van een cyclische sequentie van voedselrijk slik over pioniersschor tot
hoog schor meer kans maakt dan in de andere basisalternatieven.

6.2 Effecten op de veiligheid tegen overstromingen

Het geplande project zorgt voor een beperkte daling van de waterstand in de Schelde; deze
wordt in het MER als matig positief beoordeeld. Dit effect is hoofdzakelijk op Vlaams
grondgebied gesitueerd.Voor Nederland zijn de effecten beperkt tot een vermindering van de
onderhoudskosten van de primaire dijk t.o.v. de huidige situatie. Het nieuwe
intergetijdengebied zal immers optreden als een extra buffer voor de primaire dijk.
Bovendien neemt de totale lengte van de primaire dijk af van 3670 m naar 1590 m (zie Tabel
8).

6.3 Effecten op economische activiteiten

Verschillende effecten op de economie kunnen verwacht worden:

 Effecten op landbouw:

- Verminderde landbouwproductie

- Verminderde verspreidingsmogelijkheid voor dierlijke mest

- Aanpassingskosten voor verplaatsen van landbouwbedrijven

 Effecten op andere landgebruiksfuncties (wonen, bedrijvigheid)

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat er naast deze directe effecten ook nog
belangrijke indirecte effecten zijn die een waardering behoeven.

6.3.1 Effecten op landbouw

De inrichting van de Hertogin Hedwigepolder tot intergetijdengebied brengt een verlies van
landbouwgronden in het gebied met zich mee. Het verlies aan gronden is in alle
basisalternatieven even groot, nl. 305 hectare (DLG, 2013). Er gaan geen huiskavels van
landbouwbedrijven verloren in het gebied.

Tijdens de aanlegfase (3 jaar) kan het grootste gedeelte van deze gronden nog gebruikt
worden voor landbouw. In de door het CPB uitgevoerde kosteneffectiviteitsanalyse voor de
‘Ruimte voor de Rivier’-projecten (Ebreght, Eigenraam en Stolwijk, 2005) wordt
geconcludeerd dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de (macro-)economische
impact op de landbouw hoger is dan weerspiegeld in de gemiddelde grondprijzen. De
economische kosten van de verminderde landbouwproductie en de verminderde
verspreidingsmogelijkheden voor dierlijke mest zitten dus vervat in de prijzen van de
landbouwgronden. De marktpartijen houden in hun transacties immers rekening met de
totale marktwaarde van de gronden.
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Daarnaast zijn er ook economische effecten verbonden aan het verplaatsen van de
landbouwbedrijven. De effecten hiervan zitten eveneens vervat in de vastgoedkosten.

6.3.2 Effecten op andere landgebruiksfuncties (wonen, bedrijven, recreatie)

Het verlies aan waarde van woon– en werkfuncties wordt weerspiegeld door de marktprijs
van het vastgoed. De effecten hiervan zitten vervat in de vastgoedkosten.

De effecten op recreatie zijn reeds besproken onder de effecten op leefkwaliteit (zie
paragraaf 6.1).
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7. SYNTHESE EN CONCLUSIES

7.1 Overzicht Effecten Infrastructuur

Tabel 20 geeft de resultaten van de analyse in de voorgaande hoofdstukken weer. Ter
illustratie werd in Bijlage D ook de overzichtstabel voor het Vlaamse grondgebied
bijgevoegd.
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Tabel 19: Overzicht van de kosten (in €, excl. BTW, prijspeil 2013) en projecteffecten

Kost / effect Eenheid 1A 1B 2A 2B 3 MMA VKA

Invulling doelstelling  rangorde  7 6 5 4 3 2 1

Kosten

Bouwkosten  miljoen €  9,8 à 12,0 12,2 à 14,9 13,4 à 16,4 15,8 à 19,3 16,5 à 20,1 19,3 à 23,6 25,5 à 31,2

Engineeringkosten   miljoen €  1,7 à 1,8 1,7 à 1,8 1,7 à 1,8 1,7 à 1,8 1,7 à 1,8 1,7 à 1,8 1,7 à 1,8

Vastgoedkosten  miljoen €  26,9 à 32,9 26,9 à 32,9 26,9 à 32,9 26,9 à 32,9 26,9 à 32,9 26,9 à 32,9 26,9 à 32,9

Verwerving
leidingendam p.m.

Onderhoudskosten  € / jaar -38.000 à – 31.000 -38.000 à – 31.000 -38.000 à – 31.000 -38.000 à – 31.000 -38.000 à – 31.000 -38.000 à – 31.000 -38.000 à – 31.000

Effecten

op leefkwaliteit positief positief positief positief positief positief positief20

op veiligheid tegen
overstromingen

positief positief positief positief positief positief positief

op economie vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

op landbouw Vervat in prijzen
landbouwgronden

Vervat in prijzen
landbouwgronden

Vervat in prijzen
landbouwgronden

Vervat in prijzen
landbouwgronden

Vervat in prijzen
landbouwgronden

Vervat in prijzen
landbouwgronden

Vervat in prijzen
landbouwgronden

20 De effecten op leefkwaliteit in het VKA zijn in de beheerfase wellicht iets positiever dan in het MMA ten gevolge van de recreatieve mogelijkheden.
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Tabel 20:  Overzicht van de geactualiseerde kosten (in €, excl. BTW, prijspeil 2013) en projecteffecten

Kost / effect Eenheid 1A 1B 2A 2B 3 MMA VKA

Invulling doelstelling rangorde 7 6 5 4 3 2 1

Totale kosten
geactualiseerd naar 2013

miljoen € 28,0 à 34,6 29,8 à 36,8 30,7 à 37,9 32,6 à 40,2 33,1 à 40,8 35,2 à 43,4 40,0 à 49,3

Effecten op leefkwaliteit (+?) (+?) (+?) (+?) (+?) (+?) (+?)

Effecten op veiligheid tegen
overstromingen

(+?) (+?) (+?) (+?) (+?) (+?) (+?)

Effecten op economie vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

vervat in
vastgoedkosten

Met het symbool (+?) wordt in de bovenstaande tabel aangeduid dat het effect in kwestie positief is, maar niet te kwantificeren of te monetariseren.
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7.2 Conclusies kosten-effectiviteitsanalyse

Alle onderzochte varianten voldoen aan de gestelde projectdoelstelling, maar verschillen
toch inzake performantie t.o.v. deze doelstelling. Op Nederlands grondgebied blijkt volgens
het MER basisalternatief 3 het beste te scoren. Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)
draagt op dezelfde wijze bij tot het bereiken van de doelstelling en houdt bovendien nog
mitigerende maatregelen in die de negatieve effecten reduceren en de positieve versterken.
In het VKA wordt het krekenstelsel verder uitgewerkt, wordt de grondbalans gewijzigd op
basis van nieuwe inzichten in het Vlaamse deel van het projectgebied, en worden er
recreatieve voorzieningen voorzien, zoals uitkijk- en natuurobservatiepunten, een
natuurpaviljoen en ecolodges. In de basisalternatieven en het MMA beslaat het
projectgebied een oppervlakte van 432 hectare, terwijl in het VKA de leidingendam mee
wordt opgenomen en de oppervlakte toeneemt met 63 hectare tot 495 hectare.

De overige effecten op de leefkwaliteit, de veiligheid tegen overstromingen en de
economische activiteiten zijn grotendeels gelijklopend voor de verschillende varianten.

De totale geactualiseerde kosten variëren van 28,0 à 34,6 miljoen € voor alternatief 1A tot
33,1 à 40,8 miljoen € voor alternatief 3. De bouwkosten zijn bepalend voor de verschillen; de
engineerings- en vastgoedkosten zijn quasi gelijklopend voor alle alternatieven. De
onderhoudskosten worden voor de verschillende varianten gelijk ingeschat; in feite zorgt de
afname in te maaien dijkoppervlakte juist voor een afname van de onderhoudskosten. De
geactualiseerde kosten voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief worden ingeschat op 35,2
à 43,4 miljoen €. In het VKA wordt het krekenstelsel uitgebreid, waardoor de bouwkosten
stijgen met ca. 5 miljoen euro21 ten opzichte van het MMA.  De totale kostprijs wordt geschat
op  40,0 à 49,3 miljoen €.

Rekening houdend met het bovenstaande, dient bij de afweging tussen de verschillende
varianten vooral rekening gehouden te worden met de mate waarin de doelstellingen
ingevuld worden en met de totale geactualiseerde kosten. De andere effecten zijn immers
gelijklopend voor alle varianten. In de onderstaande tabel wordt aangegeven wat de
rangorde is voor het bereiken van de doelstelling en wat de additionele kosten zijn van
maximalisatie van de gunstige milieueffecten.

21 Het betreft de geactualiseerde kost naar 2013. De bouwkost bedraagt in het VKA 7 miljoen euro meer dan in het
MMA (zie Tabel 12).
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Tabel 21: Overzichtstabel voor afweging tussen de verschillende alternatieven

Alternatief Rangorde
bereiken
doelstelling

Kosten( €) per ha Additionele
kosten (%)

Additionele
kosten in
miljoen euro
(Min)

Additionele
kosten in
miljoen euro
(Max)

Rangorde
investerings-
kosten

1A 7  65.000 à 80.000 0% 1

1B 6  69.000 à 85.000 7% 1,83 2,23 2

2A 5  71.000 à 88.000 10% 2,75 3,36 3

2B 4  75.000 à 93.000 16% 4,58 5,59 4

3 3  77.000 à 94.000 18% 5,09 6,22 5

MMA 2  82.000 à 101.000  26% 7,24 8,85 6

VKA 1  81.000 à 100.000  43% 12,03 14,71 7

Er kan geconcludeerd worden dat alternatieven 1A en 1B de minste investeringskosten
kennen, maar ook leiden tot de laagste doelrealisatie in Nederland. Van de
basisalternatieven leidt alternatief 3 tot de hoogste doelrealisatie, maar het gaat gepaard met
een additionele kost van 5,09 à 6,22 miljoen € ten opzichte van het goedkoopste alternatief
(1A). Alternatieven 2A en 2B scoren slechter dan alternatief 3 en gaan gepaard met een
additionele kost van 2,7 à 5,6 miljoen € ten opzichte van alternatief 1A. Het MMA kent een
meerkost van 7,2 à 8,8 miljoen € ten opzichte van 1A. Het VKA heeft de hoogste additionele
kost, namelijk van 12,0 à 14,7 miljoen €. De geactualiseerde kosten per hectare variëren van
65.000 à 80.000 €/ha voor alternatief 1A tot 82.000 à 101.000 €/ha voor het MMA. Omwille
van het grotere plangebied bedraagt de geactualiseerde kost in het VKA net iets minder dan
in het MMA met 81.000 à 100.000 €/ha.
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BIJLAGE B KAARTEN

Voor alle andere kaartmateriaal wordt verwezen naar het MER. Onderstaande kaart geeft een impressie weer van het toekomstig natuurgebied in het VKA.
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BIJLAGE C BOUWKOSTEN

Een detaillering van de kostenposten onder bouwkosten wordt apart als Excel-bestand
meegeleverd.
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BIJLAGE D OVERZICHTSTABEL VLAANDEREN

VLAANDEREN Projecteffecten

Eenheid

1A 1B 2A 2B 3

 Overzichte Economische Impact
 kost/baat

 Invulling doelstellingen

 Rangorde MER doelstellingen  rangorde 4 5 1 2 3

 Kosten

 Aanlegkosten

 Bouwkosten  miljoen €  -  18,5 à 24,8  20 à 26,6  19,6 à 26,2  21,1 à 27,9  23,1 à 30,4

 Vastgoedkosten  miljoen €  -  11,5 à 14,1  11,5 à 14,1  11,5 à 14,1  11,5 à 14,1  11,5 à 14,1

 Engineeringkosten  miljoen €  1 à 1,1  1 à 1,1  1 à 1,1  1 à 1,1  1 à 1,1

 Overige kosten  miljoen €  -                -              -               -                -               -

 Totaal  miljoen €  31,1 à 40,1  32,6 à 41,8  32,2 à 41,4  33,7 à 43,2  35,6 à 45,6

 Onderhoudskosten  € / jaar  -         32.522        32.522        32.522         32.522        32.522

 Totaal kosten (financieel)

 Effecten

 Effecten leefkwaliteit 1 1 2 2 3

 Effecten op economie

 Additioneel effect landbouw  ha  - 39 39 39 39 39

Totaal monetariseerbare effecten
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VLAANDEREN

Netto actuele waarde (perpetueel)

1A 1B 2A 2B 3

Overzicht Economische Impact
Miljoen € Miljoen € Miljoen € Miljoen € Miljoen €

 Invulling doelstellingen

 Rangorde MER doelstellingen  +?  +?  +?  +?  +?

 Kosten

 Aanlegkosten

 Bouwkosten  15,8 à 21,2  17 à 22,7  16,7 à 22,3  18 à 23,8  19,7 à 25,9

 Vastgoedkosten 9,7 à 11,8  9,7 à 11,8  9,7 à 11,8  9,7 à 11,8  9,7 à 11,8

 Engineeringkosten  0,9 à 1  0,9 à 1  0,9 à 1  0,9 à 1  0,9 à 1

 Overige kosten                   -                     -                 -                 -                  -

 Totaal  26,4 à 34  27,7 à 35,5  27,3 à 35,2  28,6 à 36,7  30,3 à 38,8

 Onderhoudskosten 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

 Totaal kosten (financieel)  26,9 à 34,5  28,2 à 36  27,8 à 35,7  29,1 à 37,2  30,8 à 39,3

 Effecten

 Effecten leefkwaliteit  +?  +?  +?  +?  +?

 Effecten op economie

 Additioneel effect landbouw  -0,8 à -0,8  -0,8 à -0,8  -0,8 à -0,8  -0,8 à -0,8  -0,8 à -0,8

Totaal monetariseerbare effecten 25,5 à 33 26,7 à 34,5 26,4 à 34,1 27,7 à 35,6 29,4 à 37,7


