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3.10 
In de aan het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding ten grondslag liggende 
regeringsbeslissing van 14 februari 2014 maakte de Vlaamse regering niet alleen een keuze 
over een tracé en uitvoeringsvarianten maar ook over een exploitatievariant. In dat verband 
lezen we dit in de toelichtingsnota bij het ontwerp-GRUP (p.12): 
 
‘De Vlaamse Regering beslist principieel om, rekening houdend met de resultaten van het 
plan-MER, te opteren voor gedifferentieerde tol op de drie Scheldekruisingen in functie van 
de technische realiseerbaarheid en onder de voorwaarden van een sluitende financiering, het 
behoud van een tolvrije Scheldekruising voor personenwagens, en het verzekeren van de 
veiligheid in de Kennedytunnel op basis van de tunnelrichtlijn.’  
 
Na de regeringsbeslissing van 14 februari 2014 communiceren wij publiekelijk over de 
binnen het plan-MER te repareren kennislacune in verband met ‘Meccano en 
gedifferentieerde tol’ – zie onder 2.1. 
   De Vlaamse regering, BAM noch de administratie reageren hierop. 
   Op 14 maart 2014 maken de partijen Open Vld en Groen bekend dat ze gezamenlijk een 
resolutie zullen indienen met de vraag om ook de alternatieve tracés op gelijke wijze door te 
rekenen met gedifferentieerde tol. Hun voorstel van resolutie klinkt aldus: 
 
‘Alle alternatieven dienen gelijk behandeld en onderzocht te worden. Daarom vragen de 
indieners expliciet dat de Vlaamse regering alsnog alle tracé-varianten op een gelijke wijze 
doorrekent. Door bijvoorbeeld de verkeersmodellering met gedifferentieerde tol door te 
rekenen voor zowel de Meccano- als de Oosterweel-Noordvariant kan ze het signaal geven de 
belangengroepen ernstig te nemen. Bovendien kunnen bij de dialoog dan appelen met appelen 
vergeleken worden.’ 
 
Met hun onmiddellijke reacties op het voorstel blijven de meerderheidspartijen vervolgens 
steken in stemmingmakerij. We horen o.a. de volgende opmerkingen: 
‘Het is onverantwoord om een nieuwe studie te vragen.’ 
Het betreft nochtans geen ‘nieuwe’ studie, wel het alsnog bekomen van een ‘correcte’ studie.  
‘Bijkomende berekeningen zullen 2 tot 3 jaar studiewerk kosten.’ 
Dit is weinig geloofwaardig, want de vermelde tijdspanne is langer dan de duur die nodig was 
om het volledige plan-MER te maken. 
‘Het gaat om politieke spelletjes.’ 
We erkennen dat partijpolitiek een eigen dynamiek heeft, maar menen in deze toch dat het 
tegemoet komen aan de vraag van Open Vld en Groen het dossier net zou depolitiseren. 
   De reactie vanuit de meerderheidspartijen is fel. Sp.a ziet er een ‘vertragingsmanoeuvre’ in, 
maar staat open voor de vraag. N-VA en CD&V laten in de pers verstaan niet te willen weten 
van bijkomend studiewerk en wijzen de vraag van de oppositiepartijen resoluut af. 
   Een partijgenoot van de minister van Mobiliteit Hilde Crevits stelt dat bijkomend onderzoek 
‘geen zin’ heeft. Op dat eigenste moment, zo vernemen we weken later, is dat bijkomend 
onderzoek echter al aan de gang, in alle stilte. Buiten de MER-procedure om blijkt het 
kabinet-Crevits te improviseren. In een rapport dat het Vlaams Verkeerscentrum in mei 
vrijgeeft lezen we op p.14: 
 
‘In het begin van de maand maart heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 
Hilde Crevits aan het Verkeerscentrum de opdracht gegeven om nog twee bijkomende 
scenario’s door te rekenen, namelijk de scenario’s REF2.2.4 en REF3.2.4 die in het Plan-
MER op een kwalitatieve manier beoordeeld zijn. In beide scenario’s wordt de 
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exploitatievariant ‘gedifferentieerde tol’ toegepast op een alternatief 
(Meccanoverbinding:REF2.2.4 en Oosterweel-noord verbinding:REF3.2.4) in combinatie met 
het ontwikkelingsscenario ‘A102+R11bis’. De resultaten van deze doorrekeningen zijn 
vervolgens gevalideerd en in voorliggend rapport geanalyseerd.’ 
 
Het is echter niet aan een politiek kabinet om na oplevering van een plan-MER kennislacunes 
binnen dat plan-MER te laten invullen door de eigen administratie. Dergelijke kennislacunes 
moeten worden ingevuld door de opmakers van het MER-rapport (studiebureau Antea in 
opdracht van BAM) en dienen te worden goedgekeurd door de dienst-MER. Bovendien 
stellen wat later vast dat voor het invullen van de kennislacunes over luchtkwaliteit en 
geluidsimpact bij Meccano en Oosterweel-Noord met gedifferentieerde tol geen opdracht 
werd gegeven, terwijl een milieueffectenrapport over een infrastructuurproject net dient om 
effecten van de mobiliteit op de leefbaarheid in kaart te brengen. 
   Twee weken later, op woensdag 26 maart 2014, vernemen we van een insider dat alsnog 
berekeningen zouden zijn gemaakt en dat die namiddag de kabinetten van de ministers op een 
IKW ‘politiek zouden trancheren’ of en op welk moment men met die resultaten naar buiten 
zal komen. Wanneer de opdracht werd gegeven, door wie en in welke bewoordingen of 
context: daarop heeft de insider geen zicht. Zelf vermoeden we dat Antea, BAM en de cel-
MER gepasseerd werden om de voorgenomen timing van politieke goedkeuring van het 
ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding niet in het gedrang te brengen. In het geval dat BAM 
of de cel-MER de opdracht hadden gegeven tot bijkomende calculaties, moest eerst het op 6 
februari 2014 goedgekeurde plan-MER afgekeurd worden om de bijkomende 
onderzoeksresultaten alsnog mee te kunnen nemen in een aangepast plan-MER. Dat wilde de 
Vlaamse regering, minstens het bewuste kabinet, wellicht vermijden, gelet op de ambitie sinds 
maanden om op 4 april 2014, tijdens de allerlaatste ministerraad, het ontwerp-GRUP 
Oosterweelverbinding goed te keuren. 
   Op 27 maart 2014 sturen we een persbericht uit: 
 
‘Beste journalist, misschien kunt u toch best maar even polsen bij de meerderheidspartijen 
naar hoe het nu zit met die doorrekening van Meccano en alternatieven met gedifferentieerde 
tol. De “onwil” van de meerderheidspartijen om in te gaan op de resolutie verbergt naar we 
opvangen een ander verhaal. De alternatieve tracés zouden wel zijn doorgerekend met 
gedifferentieerde tol, maar de resultaten ervan staan niet in het MER-rapport. De kabinetten 
zijn zich dezer dagen aan het beraden over hoe ze de inhoud van dat deel van het onderzoek 
naar buiten moeten brengen. Wij zijn alleszins benieuwd naar wat de lucht- en 
geluidskwaliteiten van dit scenario zijn.’ 
 

Op 3 april 2014 wordt in het Vlaams parlement gedebatteerd over de door Open Vld en Groen 
ingediende resolutie. Parlementslid Dirk van Mechelen vraagt aan de aanwezige minister 
Crevits hoeveel tijd het zou vergen om de verkeersmodellering door te voeren voor een 
scenario met gedifferentieerde tol voor alle tracévarianten. Met dat laatste wordt bedoeld: 
behalve de Oosterweel (reeds berekend) vier andere Scheldekruisingen, nl. Oosterweel-
Noord, Meccano, Centrale tunnel en tweede tunnel naast Kennedytunnel. De minister 
antwoordt daarop dat dit ‘een jaar extra werk’ zou vergen. 
   Maar dan volgt plots een coup de théâtre: de minister heeft aanvullend op het plan-MER aan 
het Vlaams Verkeerscentrum gevraagd om toch al doorrekeningen uit te voeren voor 
scenario’s van de gedifferentieerde tol toegepast op twee van die vier alternatieve 
Scheldekruisingen, namelijk Oosterweel-Noord en Meccano. Het blijft onduidelijk wanneer 
de minister daartoe de opdracht gaf, maar naar eigen zeggen gaat het niet om onderzoek dat 



3 
 

tijdens de MER-procedure werd gevoerd. De doorrekeningen werden dus ten vroegste na 6 
februari 2014 opgestart. 
   De coup de théâtre krijgt ook een tweede luik: iemand van het Vlaams Verkeerscentrum 
blijkt door de minister te zijn gevorderd om eerste resultaten toe te lichten. Dit betekent dat 
het doorrekenen hooguit enkele weken heeft geduurd, wat in schril contrast staat met het net 
aangehaalde ‘jaar extra werk’. 
   Op een drafje toont de medewerker van het Vlaams Verkeerscentrum aan een 
verbouwereerd parlement vijf slides over de politiek bestelde doorrekeningen. Een rapport 
over de studie wordt niet vrijgegeven, maar zou ‘binnen afzienbare tijd’ klaar zijn. 
   Ingaand op de vraag van parlementslid Dirk van Mechelen moet het Vlaams 
Verkeerscentrum in het parlement erkennen dat het doorrekenen en rapporteren van de twee 
voorliggende scenario’s het Verkeerscentrum slechts ‘vier tot zes weken’ kost. Het 
Verkeerscentrum geeft een schatting, omdat het rapport nog moet worden geschreven (!). 
Blijkbaar zou dat nog twee weken duren. Het parlementslid reageert stomverbaasd op de 
vaststelling dat de in de resolutie gevraagde doorrekeningen er blijkbaar al zijn. 
 
De volgende ochtend kunnen we zelf de hand leggen op de slides. We stellen vast dat 
Meccano en Oosterweel-Noord met gedifferentieerde tol goed scoren. De indicatoren voor de 
verzadigingsgraad van het wegenstelsel tijdens de avondspits komen dichter bij mekaar: 8 
voor Oosterweel, 9 voor Meccano en Oosterweel-Noord. Eenzelfde verhaal voor bijvoorbeeld 
de snelheid op de zuidelijke ring tijdens de avondspits: met 104/105 km/uur hijsen Meccano 
en Oosterweel-Noord zich er naast Oosterweel (106 km/uur). Ook voor de oostelijke ring 
komen beide scenario’s dichter bij mekaar: 50 km/uur bij Oosterweel en 42 km/uur bij 
Meccano. Waarbij onvermeld blijft, altijd weer, dat Oosterweel hiervoor in deze zone 18 
rijstroken nodig heeft en bij Meccano 13 rijstroken volstaan. Dat is het aantal baanvakken dat 
bij de doorrekeningen is gehanteerd.  
   In de dagen na 14 februari 2014 hadden politici uit meerderheidspartijen valse 
vergelijkingen (appels en peren) gelanceerd tussen de scenario’s ‘Oosterweelverbinding met 
gedifferentieerde tol’ (REF1.2.4) en ‘Meccano zonder exploitatievariant’(REF 2.2.0). Bij 
Meccano REF 2.2.0 (zonder sturing) lag de verzadigingsgraad aan de Kennedytunnel bij 
ochtend- en avondspits in beide richtingen tussen de 95 en de 105%. Bij de nieuwe 
modelleringen van Meccano REF 2.2.4 (met gedifferentieerde tol) komen nu ineens 
verzadigingsgraden van 48, 60 en 73% uit de bus. Buiten beeld wordt ook hier gehouden dat 
het resterende verschil tussen Oosterweel en Meccano aan de Kennedytunnel rechtstreeks 
gekoppeld moet worden aan de 60% verkeerstoename bij Oosterweel aan de oostelijke ring 
(19.000 voertuigen per uur aan Sportpaleis) versus een status quo in dezelfde zone bij 
Meccano, wat in die zone noopt tot de aanleg van heel wat extra rijstroken voor de 
Oosterweelverbinding. 
   De eerste resultaten geven aan dat de actiegroepen en de oppositie gelijk hadden om het 
doorrekenen van de alternatieve tracés met gedifferentieerde tol te eisen. In het 
regeringsbesluit over het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding van 4 april 2014 staat het 
volgende citaat uit het plan-MER Oosterweelverbinding: 
 
‘Voor de cluster mobiliteit kan besloten worden dat ongeacht welke combinatie genomen 
wordt het basisalternatief Oosterweel bij de onderling vergelijkbare scenario’s steeds globaal 
het best scoort voor de onderzochte parameters, en dus als het verkeerskundig meest 
performante alternatief kan beoordeeld worden (…) Verhoudingsgewijs is het verschil tussen 
de alternatieven het meest uitgesproken in de scenario’s ‘op zich’, dus zonder toevoeging van 
een ontwikkelingsscenario.’ 
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De eerste vrijgegeven cijfers van het bijkomende onderzoeken tonen aan dat het omgekeerde 
ook geldt: bij toevoeging van een ontwikkelingsscenario worden de verschillen minder 
uitgesproken. 
   Verder illustreert deze oefening hoe eenzijdig de Vlaamse regering en het Vlaams 
Verkeerscentrum de vergelijking tussen mobiliteitsresultaten van Oosterweel en alternatieven 
benaderen: verzadigingspeilen van 29% en 35% (bij REF 1.2.4) zijn inderdaad ‘beter’ dan 
verzadigingspeilen van 48% en 60%. Maar die laatste cijfers betekenen nog altijd slechts een 
halve benutting van de capaciteit van de Kennedytunnel. Het nastreven van het benutten van 
slechts 1 rijstrook in de Kennedytunnel (= 33%) is daarentegen absurd.  
   Hoe eenzijdig de formulering van conclusies op de slides werkelijk was, zou pas later 
blijken, bij oplevering van het definitieve rapport. Het ‘minder wervend vermogen’ en het 
‘kleiner effect’ van de Meccano en Oosterweel-Noord zouden net positief blijken op het vlak 
van evenwichtige spreiding van verkeer en ontlasting van dichtbevolkte gebieden. 
 
Het politiseren van het Oosterweeldossier bereikte hier een nieuw dieptepunt: daags voor de 
regeringsbeslissing over het voorliggende ontwerp-GRUP en vlak voor de paasvakantie laat 
de minister haar administratie opdraven om middels 5 powerpointslides een eenzijdige 
toelichting te komen geven bij een lopend onderzoek waarvan niemand wist dat het gevoerd 
werd en waarvan ook niemand een rapport bezorgd krijgt. In het Vlaams parlement wordt een 
selectie van resultaten getoond uit wat work-in-progress blijkt. De inderhaast politiek bestelde 
rapportage moet dienen om het parlement te sussen daags voor de Vlaamse regering het 
ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding zou goedkeuren. 
   ’s Anderendaags, op 4 april 2014, schrijft de krant De Morgen: 
 
‘Crevits kwam ook met een tweede verrassing: een berekening van de gedifferentieerde tol 
voor Meccano en Oosterweel-Noord. Oppositiepartij Open Vld en de actiegroepen vroegen 
daar al maanden om. "Ik weet dat het ongebruikelijk is, maar ik dacht dat dit de beste 
gelegenheid was om de resultaten van deze studie bekend te maken", verdedigde Crevits haar 
timing.’ 
 
De krant meldt nog dat de cel-MER en Antea, ‘die Oosterweel normaal bestuderen’, zo ver 
mogelijk van de studie werden gehouden ‘om een mogelijke vertraging van het dossier te 
vermijden’. 
   We schrijven die dag in dat verband in een persbericht: 
 
‘De reden waarom de BAM en de Vlaamse regering deze keer wel het juridische risico willen 
nemen is evident: de verkiezingen van 25 mei 2014. Wanneer de MER-administratie en 
studiebureau Antea formeel de opdracht zouden krijgen om het milieueffectenrapport in orde 
te brengen, kan de Vlaamse regering het ruimtelijk uitvoeringsplan niet meer goedkeuren in 
deze legislatuur.’ 
 
Ook andere kranten berichten over wat in het parlement gebeurde. De Tijd heeft het over 
‘gebrekkige transparantie’. Gazet van Antwerpen vraagt zich af waarom de minister pas nu 
met de resultaten naar buiten komt. Uit diverse artikels leiden we af dat leden van de 
meerderheidspartijen weliswaar moord en brand schreeuwden bij het voorstel van resolutie 
door Open Vld en Groen, maar zelf blijkbaar niet wisten dat de doorrekeningen al waren 
gemaakt. Hun reacties op de resolutie als zou het om een vertragingsmanoeuvre gaan, want 
het maken van bijkomende doorrekeningen zou ‘jaren vertraging’ betekenen, blijkt niet meer 
dan cafépraat. 
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   De vraag rijst: waarom heeft de minister in alle stilte deze opdracht gegeven, en intussen het 
politieke debat over de opportuniteit van een dergelijke opdracht laten woeden in de media? 
Op 21 maart 2014 dienden Open Vld en Groen hun resolutie in. Waarom kwam de minister 
toen niet tussen met de melding dat wat de oppositiepartijen vroegen, al aan de gang was? 
Waarom liet ze partijgenoten uitvaren tegen de politieke oppositie, terwijl ze zelf al ten dele 
de studie had besteld die de oppositie vroeg? 
   Een hypothese: het kabinet wilde eerst de resultaten van het onderzoek zien, want de 
resultaten inhouden was een optie, gelet op het mondelinge karakter van de opdrachtgeving 
(zoals later zou blijken). Of minstens: het kabinet wilde zelf de timing van de communicatie 
over de resultaten controleren. Daarom: wat niet weet niet deert. 
   Merkwaardig is ook dat de drie meerderheidspartijen de resolutie van Open Vld en Groen 
uiteindelijk op 9 april 2014 zouden verwerpen, terwijl achter de schermen kabinetten van 
meerderheidspartijen zelf al gebogen zaten over de gevraagde herberekeningen. Het is de 
zoveelste illustratie van de verregaande politisering van het Oosterweeldossier. 
   In het parlementaire verslag van die 3de april 2014 lezen we later: 
 
‘De heer Dirk Van Mechelen zal het voorstel van resolutie in ieder geval voorlopig aan-
houden en over het lot ervan beslissen tegen het plenaire debat, dat plaatsvindt nadat de 
studie van het Verkeerscentrum gepubliceerd is.’ 
 
Dat plenaire debat zou er niet meer komen, want pas anderhalve maand later, op 8 mei 2014, 
zou die studie eindelijk publiek gemaakt worden, twee weken voor de verkiezingen. Het 
parlement kwam toen al niet meer samen. 
   Op 4 april keurt de Vlaamse regering het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding goed. Die 
dag verspreiden we een persbericht waarin we de manier waarop deze regeringsbeslissing tot 
stand kwam ‘een aanfluiting van de principes van behoorlijk bestuur’noemen: 
 
‘Kennislacunes in een MER-rapport moeten worden ingevuld door de opmakers van het 
MER-rapport en moeten worden goedgekeurd door de dienst-MER, het is niet aan een 
minister om buiten de MER-procedure om en met het oog op een vlugge regeringsbeslissing 
een short-cut hiervoor te zoeken 
(…) Immers: ofwel erkent ze dat het plan-MER inderdaad een fundamentele kennislacune 
vertoont, maar dan moet ze dat plan-MER eerst formeel laten afkeuren, vervolgens aan het 
studiebureau Antea dat het plan-MER maakte en aan de dienst MER de opdracht geven om de 
kennislacune in te vullen en daarna het nieuwe plan-MER opnieuw laten goedkeuren. Ofwel 
zegt ze dat er geen kennislacune is, maar dat is niet langer vol te houden nadat een minister 
zelf bijkomende berekeningen heeft besteld. 
De short-cut die nu is bedacht op politieke kabinetten is niet de manier waarop een plan-MER 
tot stand komt: een minister kan niet zomaar willekeurig bepalen dat buiten het plan-MER om 
het milieueffectenrapport selectief ‘geremedieerd’ wordt. De herberekeningen moeten 
gebeuren binnen de plan-MER-procedure en niet politiek besteld worden NA de plan-MER-
procedure om ze daags voor de regeringsbeslissing over het ontwerp-GRUP op een drafje 
aan het Vlaamse parlement voor te leggen.’ 
 
We durven hier gewag te maken van machtsafwending door de minister, ofwel het aanwenden 
van haar bevoegdheid voor andere doeleinden dan het algemeen belang dat zij behoort te 
behartigen. Gesteld kan worden dat de minister haar macht heeft afgewend door mondeling 
een studie te bestellen, wekenlang te verzwijgen dat het onderzoek aan de gang was, het 
parlement hierover te desinformeren, opdracht te geven aan de onderzoekers om eerste 
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onderzoeksresultaten om politieke redenen voortijdig bekend te maken, en dit alles in functie 
van een doel dat slechts kan worden gegist, maar alleszins niet het algemeen belang is. 
  
Op 17 april 2014 mailt het Vlaams Verkeerscentrum om 16.23 uur naar het kabinet van 
minister Crevits. Aan de nieuwe en de oude kabinetschef wordt gemeld dat ze een versie van 
het onderzoeksrapport kunnen downloaden van een link. In de mail staat ook (onze 
onderlijning): 
 
‘Indien gewenst, kunnen we dit rapport nog even komen toelichten op het kabinet. Ook zouden 
wij dit rapport – na jullie goedkeuring – publiek willen maken via onze website. Dit was zo 
overeengekomen en minister Crevits heeft dat zo ook aangekondigd in het Vlaams Parlement. 
Bovendien zijn we al door een aantal mensen gecontacteerd die naar dit rapport vroegen. 
Hierbij hebben we ofwel de vraag voorlopig geparkeerd ofwel verwezen naar de presentatie 
en het verslag van de Commissievergadering van 3 april. 
De resolutie die ook besproken is tijdens de Commissievergadering van 3 april 2014, wordt 
volgens de website van het Vlaams Parlement komende woensdag besproken. Is het de 
bedoeling dat hierna het rapport publiek gemaakt wordt?’ 
 
Navraag leerde ons dat dit de allereerste schriftelijke correspondentie was over deze opdracht 
tussen het Vlaams Verkeerscentrum en het ministerieel kabinet. Eerder waren wel al 
afspraken gemaakt, maar dat gebeurde allemaal mondeling. In tegenstelling tot wat 
gebruikelijk is, voert een administratie hier dus opdrachten uit voor een minister zonder 
schriftelijke opdracht, waardoor de democratische controle op haar werkzaamheden 
onmogelijk gemaakt wordt. Waar, wanneer en door wie in dat verband werd samengezeten is 
niet duidelijk. Overeengekomen was blijkbaar dat het Verkeerscentrum het rapport online zou 
plaatsen na lectuur en goedkeuring door het kabinet. Betekende dit dat het rapport ook 
‘afgekeurd’ kon worden? Het Verkeerscentrum biedt aan om nog even langs te komen op het 
kabinet, voor een toelichting, terwijl ze derden die inzage vragen aan het lijntje houdt. Het 
verschil tussen een administratie en een kabinet wordt hier flinterdun. 
   Toevallig diezelfde 17 april 2014 om 17.57 uur vragen wij via de wet op openbaarheid van 
bestuur het onderzoeksrapport op, want het gaat over onze Meccano en we hebben geen enkel 
zicht op wat is onderzocht noch op de bestuurlijke context van het onderzoek (motieven, 
kader, opvolging). We vragen dit op: 
 
- Alle bestuursdocumenten waaruit het Vlaams Verkeerscentrum haar informatie bundelde in 
de powerpoint met als titel 'Doorrekening gedifferentieerde tol' zoals gepresenteerd in de 
commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement op 3 april 2014. 
- De bestuursdocumenten betreffende de opdracht aan het Vlaams Verkeerscentrum voor het 
doorrekenen van de gedifferentieerde tol op de scenario's Meccano en Oosterweel Noord. 
- Alle uitgaande correspondentie van het Vlaams Verkeerscentrum betreffende het 
doorrekenen van de gedifferentieerde tol op de scenario's Meccano en Oosterweel Noord aan 
andere bestuursinstellingen en of ministeriële kabinetten. 
 
Er volgt geen reactie van het Verkeerscentrum. Het rapport is op dat moment rond, 
achterhalen we later, maar ligt bij het kabinet ‘ter goedkeuring’. 
   Die goedkeuring laat op zich wachten, want op 30 april 2014 vraagt het kabinet-Crevits 
nogmaals de link op aan het VVC, omdat ‘de link is vervallen’. Betekent dit dat men tot die 
dag het document nog niet gedownloaded hadden? Want anders vraag je de link toch niet 
nogmaals op? Het kabinet legde het rapport blijkbaar twee weken opzij, terwijl het 
Verkeerscentrum in de mail van 17 april 2014 nochtans had gewezen op derden die om het 
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rapport vroegen en op het feit dat op 23 april 2014 een resolutie, die ook al besproken was 
tijdens de commissievergadering van 3 april 2014, behandeld zou worden. 
   Het Vlaams Verkeerscentrum moest daags voor de regering op 4 april 2014 het 
voorliggende GRUP-besluit nam in zeven haasten een politiek gestuurde communicatie 
brengen over het lopende onderzoek, maar achter het vrijgeven van het onderzoeksrapport zat 
volgens het kabinet geen haast. Hoe langer daarmee werd gewacht, hoe minder tijd voor 
oppositie en actiegroepen om nog voor de verkiezingen het rapport door te nemen. Dat het 
Vlaams Verkeerscentrum wekenlang moest wachten op goedkeuring van het kabinet 
vooraleer het onderzoeksrapport vrijgegeven mocht worden, wijst eveneens op 
machtsafwending. 
   Op 17 juli 2014 bevestigde het Vlaams Verkeerscentrum overigens aan ons dat deze mail 
van 30 april 2014 de enige inkomende correspondentie was vanwege het ministeriële kabinet 
over dit onderzoek. Alle andere contactname verliep mondeling (telefonisch, eventuele 
vergaderingen, de wandelgang) en zonder verslag. Bestuursdocumenten in verband met de 
onderzoeksopdracht bestonden er niet. 
 
Op 5 mei 2014 richten we een schrijven aan de beroepsinstantie: 
 
‘Op 17 april 2014 zond ik onderstaande vraag (zie onder A) door aan het Vlaams 
Verkeerscentrum. Tot op vandaag heb ik op deze vraag geen antwoord gekregen. Omwille 
van het niet beantwoorden van de vraag binnen de door het decreet vooropgestelde termijn 
richt ik me bijgevolg tot de beroepsinstantie.’ 
 
Aan het Vlaams Verkeerscentrum vragen we diezelfde dag bijkomend ook: 
 
- Alle bestuursdocumenten (brieven, mails, fax, ...) betreffende de behandeling van mijn vraag 
openbaarheid van bestuur van 17 april 2014 verzonden aan het Vlaams Verkeerscentrum 
 
Het beroepschrift wordt geregistreerd op 6 mei 2014. 
   Uit een mail van het Vlaams Verkeerscentrum aan het kabinet-Crevits blijkt dat het 
Verkeerscentrum op 6 mei 2014 een nieuwe versie van het rapport aan het kabinet bezorgde. 
Gesuggereerd wordt dat het rapport ‘behoudens tegenbericht’ de volgende dag ’s middags op 
de website van het VVC zal worden geplaatst. Met als nadere uitleg: ‘Op deze manier kunnen 
we ook de mail van 17 april 2014 van Peter Verhaeghe beantwoorden.’ 
   Op 8 mei 2014 bezorgt het Vlaams Verkeerscentrum ons finaal een link naar het rapport. 
Vijf weken nadat de resultaten van het onderzoek in het parlement zijn gepresenteerd 
ontvangen we zelf het onderzoeksrapport. Op onze andere vragen over bestuursdocumenten 
wordt niet ingegaan. 
   We leren dat er verschillende versies zijn gemaakt en dat de finale versie er kwam na 
lectuur door het ministeriële kabinet. Via de wet op openbaarheid van bestuur vragen we de 
eerdere versies op, maar die verkrijgen we niet. Op doorgevoerde wijzigingen na lectuur door 
het kabinet krijgen we bijgevolg geen zicht. Enkel de definitieve versie wordt vrijgegeven. 
   In het rapport (p.5) lezen we dat het onderzoek geen deel uitmaakt van het plan-MER, maar 
tegelijk blijkt dat plan-MER wel het kader waarbinnen de studie moet worden gesitueerd en 
begrepen (p.13). We merken ook dat de Meccano inderdaad goed scoort, zoals reeds bleek uit 
de vijf slides die waren getoond in het parlement. Maar voor een grondiger analyse van het 
rapport en de bijlagen hadden we tijd nodig, want zoals in het plan-MER ontbraken opnieuw 
synoptische tabellen die de directe vergelijking tussen tracés mogelijk moeten maken. 
Andermaal moesten we die tabellen eerst zelf maken, opdat we Oosterweel en Meccano met 
gedifferentieerde tol onderling zouden kunnen vergelijken en niet enkel met hun eigen 
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‘naakte’ versie, d.w.z. zonder sturing. Ontbrekende cijfers op kaarten en getallen geplaatst 
onder volumelijnen bemoeilijkten verder een vlugge interpretatie van het materiaal. 
 
 

3.11 
Op 26 juni 2014 gaven we in een persbericht onze analyse van de bijkomende 
doorrekeningen: 
 
Aap komt uit de mouw: Meccano met gedifferentieerde tol werkt prima en is goedkoper! 
Nieuw onderzoeksrapport Vlaams Verkeerscentrum levert eindelijk cijfermateriaal dat 
ontbrak in plan-MER Oosterweelverbinding 
Daaruit leren we dat het Meccanotracé in combinatie met gedifferentieerde tolheffing 
- de Kennedytunnel in afdoende mate ontlast 
- het doorgaand verkeer effectief naar de tangenten leidt (weg van de huidige ring) 
- genoeg heeft aan een derde Scheldekruising met 2 x 2 rijstroken, wat de kostprijs drukt 
- de zones Zwijndrecht/Burcht en Luchtbal/Sportpaleis aanzienlijk minder belast dan het 
BAM-tracé 
Wat blijft ontbreken zijn de eveneens gevraagde kaarten luchtkwaliteit en geluid voor 
Meccano met gedifferentieerde tol. Op basis van het nieuwe onderzoeksrapport kunnen en 
moeten ook die kaarten nu gemaakt worden door VITO, als in te vullen kennislacunes in het 
plan-MER. Ze zullen bevestigen wat nu reeds uit de nieuwe mobiliteitscijfers blijkt: de 
Meccano betekent een vooruitgang voor alle omwonenden naast de ring, in tegenstelling tot 
het BAM-tracé 
 
Uit de synoptische tabellen leerden we dat een hoop gegevens bleven ontbreken, zo is het 
onduidelijk hoeveel voertuigen er precies op de Antwerpse ring rijden bij alle scenario’s met 
gedifferentieerd tol. Althans: cijfers daarover staan niet in het rapport (ook niet in het plan-
MER), wel volumelijnen op kaarten.  
   Wat wel in het rapport staat is dat beide tracés in combinatie met gedifferentieerde tol de 
Kennedytunnel aanzienlijk ontlasten. Gelet op de huidige capaciteit van de Kennedytunnel 
(5400 voertuigen/uur/per rijrichting) doet de Meccano dat in efficiënte mate en de Oosterweel 
in overdreven mate. Met dat laatste bedoelen we: in combinatie met gedifferentieerde tol 
onttrekt de Oosterweel dusdanig veel verkeer aan de Kennedytunnel dat de noordoostelijke 
sector van de ring daarvan het slachtoffer wordt. Dit blijkt zowel uit de totaalcijfers van 
verkeersvolume op de R1 Oost-Noord (19.300 per uur bij Oosterweel in vergelijking met 
12.100 per uur in bestaande toestand) als uit de cijfers ter hoogte van Luchtbal (per rijrichting 
telkens een duizendtal voertuigen per uur meer bij Oosterweel dan bij Meccano, zowel in 
ochtend- als avondspits): 
 
Synoptische tabel gedifferentieerde tol aantal voertuigen/uur ochtendspits 2 richtingen: 

Bestaande toestand B1.35 Oosterweel  B2.35 Meccano 
Kennedytunnel 5300/6490  1880/3180  3060/4610 
3de Scheldekruising - / -   3580/3990  1940/2220 
LHT   880/1320  3280/3080  3280/3200 
A102   - / -   2120/1570  2720/2460 
Zwijndrecht/Burcht 3760 / ?  3170/ ?  2170/ ? 
R1 Luchtbal  5880 / ?  6960/ ?  5880/ ?  
R1 Sportpaleis ? / ?   ? / ?   ? / ? 
R1 Zurenborg  ? / ?   ? / ?   ? / ? 
R1 Singel/Expo ? / ?   ? / ?   ? / ? 
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R1 Oost-Noord totaal ? 
R1 Zuid-Oost totaal ? 
 
Synoptische tabel gedifferentieerde tol aantal voertuigen/uur avondspits 2 richtingen: 

Bestaande toestand B1.35 Oosterweel  B2.35 Meccano 
Kennedytunnel ? / ?    4430/2240  5700/3830 
3de Scheldekruising - / -   4450/4350  2880/2170 
LHT      2750/3210  2910/3440 
A102   - / -   2380/2570  3310/3210 
Zwijndrecht/Burcht    5770 / ?  3840 / ? 
R1 Luchtbal     6390/6900  5020/5910 
R1 Sportpaleis ? / ?   ? / ?   ? / ? 
R1 Zurenborg  ? / ?   ? / ?   ? / ? 
R1 Singel/Expo ? / ?   ? / ?   ? / ? 
R1 Oost-Noord totaal 12100   19300   ? 
R1 Zuid-Oost totaal 20400   19600   ? 
(een vraagteken wijst op ontbrekende gegevens in het plan-MER Oosterweel of in het 
aanvullende rapport van 6 mei 2014) 
 
Het mag niet bevreemden dat om al dit extra verkeer te verwerken in een scenario met een 
Oosterweelverbinding tot 27 baanvakken nodig blijken tussen Deurne en Borgerhout. 
   Het BAM-tracé verlegt de verkeersdruk dus effectief van de Kennedytunnel naar het hart 
van de agglomeratie, wat stRaten-generaal inmiddels al negen jaar aanvoert. Vandaar dat we 
al even lang een derde Scheldekruising door de haven bepleiten in plaats van door de stad. 
   Uit het bijkomende onderzoeksrapport leren we ook dat in combinatie met gedifferentieerde 
tol de Meccano voldoende heeft aan 2 x 2 rijstroken op die derde Scheldekruising, wat 
gunstige financiële consequenties kan hebben. Twee rijstroken betekent een capaciteit van 
3600 voertuigen per uur. Het BAM-tracé gaat daar ruim boven (tot 4450 voertuigen per uur), 
de Meccano blijft er ruim onder (tot 2880 voertuigen per uur). Dit kan gevolgen hebben voor 
de kostprijs van de bouwprojecten, die in het plan-MER voor allebei berekend werd op basis 
van 2 x 3 rijstroken. Ten onrechte wellicht, zo blijkt nu voor de Meccano. 
   Eerder concludeerde het plan-MER al dat de Meccano beter scoorde dan de 
Oosterweelverbinding op het vlak van leefbaarheid. Het bijkomende rapport bevestigt 
nogmaals dat het BAM-tracé niet de manier is waarop je een mobiliteitsprobleem aanpakt, 
noch een manier om de leefkwaliteit in Antwerpen te bevorderen. Laat staan om het 
overkappen van de ring ter hoogte van Luchtbal en het Sportpaleis te vergemakkelijken. 
   De nog steeds ontbrekende en sinds februari 2014 door ons eveneens gevraagde kaarten 
luchtkwaliteit en geluid voor Meccano met gedifferentieerde tol zullen die bevestiging, naar 
we vermoeden, ook hard maken op het vlak van gezondheidsparameters. Op basis van alle 
beschikbare gegevens in het plan-MER én de nieuwe gegevens hebben we, analoog 
extrapolerend, zelf reeds een dergelijke kaart gemaakt (REF2.2.4) voor de parameter 
stikstofdioxide (NO2). Het gaat om een beredeneerde inschatting: 
 



 

 
Ook voor de nettobalansen ‘minder blootstelling 
kunnen we ons op basis van reeds bestaande en nieuwe gegevens aan een extrapolatie wagen
 
REF 1.2.0 (Oosterweel zonder sturing):
REF 2.2.0 (Meccano zonder sturing): 

� Impactverschil tussen REF 1.2.0 en REF 2.2.0 
REF 1.2.2 (Oosterweel met trajectheffing):
REF 2.2.2 (Meccano met trajectheffing): 

� Impactverschil tussen REF 1.2.2 en REF 2.2.2 
REF 1.2.4 (Oosterweel met gediff. tol): 
REF 2.2.4 (Meccano met gediff. tol):  

� Impactverschil tussen REF 1.2.4 en REF 2.2.4
 
Mobiliteitsberekeningen zijn slechts de dragers voor wat echt 
milieueffectenrapport: de impact op de leefbaarheid.
wakker van ligt. 
   De Meccano en Oosterweel-
het Vlaams Verkeerscentrum. D
onvolledig is, en dat bijgevolg het huidige openbaar onderzoek niet correct kan verlopen. 
   Ook blijkt dat de kwalitatieve beoordeling van 
accuraat was, met alle gevolgen van dien voor de 
Zolang Meccano en de andere alternatieven ook voor luchtkwaliteit en geluid niet zijn 
doorgerekend met gedifferentieerde tol blijft een correcte vergelijking binnen het plan
onmogelijk en blijft bijgevolg het 
   De eerdere vaststelling – zie onder 3.3. 
belangrijker acht dan milieu- en gezondheidseffecten, wordt 
omgang met de kennislacune over Meccano/Oosterweel

 

minder blootstelling aan stikstofdioxide NO2’ 
kunnen we ons op basis van reeds bestaande en nieuwe gegevens aan een extrapolatie wagen

REF 1.2.0 (Oosterweel zonder sturing):    +42.352 
no zonder sturing):    +111.511 

Impactverschil tussen REF 1.2.0 en REF 2.2.0  =  69.159 inwoners
REF 1.2.2 (Oosterweel met trajectheffing):   +57.412 
REF 2.2.2 (Meccano met trajectheffing):    +127.006 

Impactverschil tussen REF 1.2.2 en REF 2.2.2   =  69.594 inwoners
REF 1.2.4 (Oosterweel met gediff. tol):    +114.284 
REF 2.2.4 (Meccano met gediff. tol):     +183.000 (?)  

Impactverschil tussen REF 1.2.4 en REF 2.2.4   =   69.000 inwoners (?)

Mobiliteitsberekeningen zijn slechts de dragers voor wat echt zou moeten vooropstaan 
milieueffectenrapport: de impact op de leefbaarheid. Het is dat laatste waar de Antwerpenaar 

-Noord komen goed uit de nieuwe mobiliteitsberekeningen 
het Vlaams Verkeerscentrum. De bijkomende studie geeft aan dat het plan-

en dat bijgevolg het huidige openbaar onderzoek niet correct kan verlopen. 
dat de kwalitatieve beoordeling van Meccano met gedifferentieerde
met alle gevolgen van dien voor de effectbeschrijving in overige disciplines.

Zolang Meccano en de andere alternatieven ook voor luchtkwaliteit en geluid niet zijn 
doorgerekend met gedifferentieerde tol blijft een correcte vergelijking binnen het plan
onmogelijk en blijft bijgevolg het voorliggende GRUP onvolledig. 

zie onder 3.3. – dat de regering klaarblijkelijk mobiliteitseffecten 
en gezondheidseffecten, wordt ook geïllustreerd door de 

met de kennislacune over Meccano/Oosterweel-Noord en gedifferentieerde tol: het 

10 

 (aantal inw.) 
kunnen we ons op basis van reeds bestaande en nieuwe gegevens aan een extrapolatie wagen: 

69.159 inwoners 

94 inwoners 

69.000 inwoners (?) 

zou moeten vooropstaan in een 
Het is dat laatste waar de Antwerpenaar 

Noord komen goed uit de nieuwe mobiliteitsberekeningen van 
-MER wel degelijk 

en dat bijgevolg het huidige openbaar onderzoek niet correct kan verlopen.  
erentieerde tol weinig 

overige disciplines. 
Zolang Meccano en de andere alternatieven ook voor luchtkwaliteit en geluid niet zijn 
doorgerekend met gedifferentieerde tol blijft een correcte vergelijking binnen het plan-MER 

dat de regering klaarblijkelijk mobiliteitseffecten 
ook geïllustreerd door de 

Noord en gedifferentieerde tol: het 



11 
 

politieke kabinet gaf alsnog de opdracht voor verkeersmodelleringen van dit scenario, maar 
een opdracht om de resultaten van die modellering om te zetten in effectenstudies over lucht 
en geluid volgde niet. 
 
 
3.12 
In het regeringsbesluit over het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding van 4 april 2014 lezen 
we dit citaat uit het plan-MER Oosterweelverbinding: 
 
‘De verkeersdruk op het onderliggende wegennet daalt t.o.v. het Referentiescenario voor het 
Basisalternatief ‘Oosterweelverbinding’ en het alternatief ‘2de Kennedytunnel’ lichtjes meer 
dan voor de alternatieven ‘Meccano’, ‘Oosterweel-Noord’ en ‘Centrale tunnel’. In de 
deelgebieden is er wel een groter verschil mogelijk. Deze verschillen worden nauwelijks 
beïnvloed door de exploitatievarianten, die bij alle alternatieven gelijkaardige verschuivingen 
van de drukte tot gevolg hebben.’ 
 
Deze analyse blijkt niet te kloppen, afgaand op de resultaten van het bijkomend onderzoek. In 
de bijlagen van dit onderzoek steekt heel wat kaartenmateriaal. Enkele kaarten tonen het 
verschil in impact tussen Oosterweel en Meccano met gedifferentieerde tol op het niveau van 
het onderliggend wegennet. Telkens gaat het om doorrekeningen bij avondspits en 
vergelijkend met een scenario zonder verkeerssturing. 
 
Bij Oosterweel ziet de kaart er dan zo uit:  
 

 
 
Bij Meccano zo: 
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Gedifferentieerde tol in combinatie met het Meccanotracé blijkt een instrument/middel om het 
onderliggend wegennet te ontlasten. In combinatie met de Oosterweelverbinding zien we een 
omgekeerd effect, zowel in de historische binnenstad, de negentiende-eeuwse gordel als de 
twintigste-eeuwse gordel. Het is een van de vele relevante vaststellingen die bij gebrek aan 
het doorrekenen van Meccano (of Oosterweel-Noord) met gedifferentieerde tolheffing onder 
de radar bleven tijdens het plan-MER-onderzoek. Uiteraard heeft dit ook een effect op de 
leefkwaliteit in alle betreffende woonstraten. 
   De volgende ‘eindbeoordeling van de tracéalternatieven’ uit deelrapport 13 (Synthese en 
conclusies, p.96) lijkt dus niet te kloppen: 
 
‘Een belangrijke vaststelling is dat de ontwikkelingsscenario’s en exploitatievarianten alle 
alternatieven in dezelfde zin en grosso modo ook in vergelijkbare mate beïnvloeden op vlak 
van verkeerskundig functioneren en impact op leefbaarheid. Derhalve hebben zij geen 
wezenlijke invloed op de verhouding tussen de alternatieven voor deze clusters.’ 
 
Ook het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 2014, zoals geciteerd in het 
regeringsbesluit over het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding van 4 april 2014, lijkt wat dit 
betreft niet te kloppen: 
 
‘6.3 Keuze voor een exploitatievariant 
Uit de verschillende studies blijkt dat exploitatievarianten eenzelfde invloed hebben op elk 
van de alternatieven en bijgevolg niet onderscheidend zijn. Elk tracé wordt per 
exploitatievariant in dezelfde mate beinvloed waardoor de rangschikking tussen de 
verschillende alternatieven of tracés ongewijzigd blijft.’ 
 
We denken dan niet alleen aan de bovenstaande kaarten uit de bijkomende studie, maar ook 
bv. aan de effecten van de exploitatievariant vrachtverbod op de R1 in het plan-MER-
onderzoek (wat meteen ook impact heeft op de dieseluitstoot, maar niet verder meegenomen 
wordt in het luchtonderzoek) of aan de rijroute van personenwagens bij gedifferentieerde 
tolheffing (zie het bijkomende rapport, pp.27 en 30). 
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3.13 
In het begin van dit jaar, op 9 januari 2014, tekenden we dit op in een persbericht: 
 
‘Dat evaluaties van alternatieve opties voor het regeringsproject onder vooringenomenheid 
kunnen lijden mochten we reeds eerder ervaren in het Oosterweeldossier. Op 13 september 
2011 schreef het Vlaams Verkeerscentrum in een studienota dat uit eigen onderzoek bleek dat 
het oplossend vermogen van het Meccanotracé ‘beperkt’ was. Eerder had Transport & 
Mobility Leuven evenwel al tweemaal (september 2010 en juni 2011) in studies bevestigd dat 
het Meccanoscenario prima werkt, en uit de recente modelleringen van het Meccanotracé in 
fase 4 van het plan-MER Oosterweelverbinding komt eveneens dat beeld naar voor. Het 
Meccanotracé haalt er een score ‘significant beter’ voor alle relevante parameters op het 
vlak van oplossend vermogen. Concreet gaat het om een significante verbetering voor 
trajecttijden, congestiepunten en bereikbaarheid haven en stad t.o.v. de referentiesituatie 
2020 en een zeer significante verbetering (‘in sterke mate verbeterd’) voor de algehele 
robuustheid van het verkeerssysteem. In zekere zin bevestigt het Vlaams Verkeerscentrum 
daarmee, en pas nu, de resultaten van Transport & Mobility Leuven. Ook de spectaculaire 
ontlasting ter hoogte van het Sportpaleis bij aanleg van het Meccanotracé kwam reeds naar 
boven in het rapport van TML en wordt nu bevestigd in de ontwerp-MER.’ 
 
Vooringenomenheid jegens alternatieven trof ook voorstellen van anderen. In maart 2009 
concludeerde Arup/SUM in haar rapport dat de regering met het oog op de leefbaarheid best 
voor een ander tracé (door de haven) koos, en met het oog op de mobiliteit voor een andere 
mobiliteitssturing (gedifferentieerde tol aan alle Scheldeovergangen). Geen van beide 
adviezen werd ernstig genomen, zonder dat daarover van overheidwege ernstige motivaties 
werden geformuleerd. 
   Ook in 2009 noteerden de transporteconomen Bruno De Borger en Stef Proost in hun artikel 
‘De Oosterweelverbinding en het ontbrekende alternatief’ (Leuvense Economische 
Standpunten 2009/127, p.15): 
 
‘Het is niet a priori duidelijk of de nu voorgestelde oplossing door de BAM (geen 
vrachtwagens door de Kennedytunnel en enkel tol op de Oosterweelverbinding) beter scoort 
dan een alternatief waarbij vrachtwagens van beide alternatieven gebruik kunnen maken. Wat 
wel zeker is, is dat deze problematiek een grondig onderzoek vereist.’ 
 
Hun analyse werd vervolgens jarenlang genegeerd, deels omdat het Vlaams Verkeerscentrum 
enkel scenario’s mocht modelleren die door de Vlaamse regering en haar kabinetten waren 
goedgekeurd. ‘Als gevolg van deze dynamiek werden alternatieve voorstellen over de jaren 
heen stiefmoederlijk behandeld,’ schreven we daarover in onze nota ingediend tijdens de 
kennisgevingsperiode voor het plan-MER over de Oosterweelverbinding (december 2011). 
   Ruim vier jaar nadat de professoren hun artikel hadden gepubliceerd, was ‘de voorgestelde 
oplossing door de BAM’ nog steeds het officiële voorstel van overheidswege, tot dat voorstel 
in het voorliggende plan-MER Oosterweelverbinding ineens als ‘contraproductief’ werd 
beschouwd: het werkt niet. Vooringenomenheid bij de selectie van wat mocht worden 
gemodelleerd en wat niet heeft aldus geleid tot jarenlang ter plaatse trappelen. 
   Het bovenstaande mag overigens nopen tot voorzichtigheid bij het bepalen van beleid op 
basis van verkeersmodelleringen.  Ook daarop wezen we in het persbericht van 9 januari 
2014: 
 
‘Sinds 10 juni 2005 reeds is “de voorgestelde oplossing door de BAM” het officiële voorstel 
van overheidswege. Die dag keurde de Vlaamse regering de strategie 1B 
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‘Oosterweelverbinding gekoppeld aan een hoge tolheffing’ in combinatie met vrachtverbod 
aan de Kennedytunnel als voorkeursscenario goed, op basis van een positieve evaluatie van 
de verkeersmodellering ervan in het toenmalige plan-MER Oosterweelverbinding. Acht jaar 
lang werd dit scenario met hand en tand verdedigd door de regering, de BAM en het Vlaams 
Verkeerscentrum, op basis van allerhande rapporten. Andere scenario’s werden al die tijd 
politiek van tafel geveegd. Sinds 8 november 2013 blijkt evenwel uit de nieuwe 
verkeersmodellering gemaakt voor het nieuwe plan-MER Oosterweelverbinding dat het 
overheidsproject ‘contraproductief’ is. Dit is een treffende illustratie van de onzekerheid van 
verkeersmodelleringen, die de Vlaamse regering en de BAM tot voorzichtigheid zouden 
moeten aanmanen bij het vasthouden aan hun eigen project, nl. de Oosterweelverbinding.’ 
 
In onze nota ingediend bij de kennisgeving over het plan-MER Oosterweelverbinding 
schreven we op 16 december 2011 (p.29): 
  
‘Het Verkeerscentrum bezet van bij de aanvang van de besluitvorming over de 
Oosterweelverbinding (eind jaren negentig) een monopoliepositie bij het verkeersmatig 
evalueren van derde Scheldekruisingen. De Vlaamse overheid is daarbij enkel geïnteresseerd 
in modelleringen gemaakt door het Verkeerscentrum en het Verkeerscentrum mag enkel 
scenario’s modelleren die door de Vlaamse regering zijn aangereikt. Als gevolg van deze 
dynamiek werden alternatieve voorstellen over de jaren heen stiefmoederlijk behandeld. Als 
wetenschappelijke instelling gaf het Vlaams Verkeerscentrum daarbij soms blijk van een 
weinig onafhankelijke positionering, en misschien kon het ook niet anders, gezien zijn statuut 
als overheidsinstelling ressorterend onder het ministerie van Mobiliteit. Kansen werden aldus 
gemist om alternatieve voorstellen uitgewerkt door academici (Proost/De Borger) of 
internationale studiebureaus (Arup/SUM) ernstig te nemen. Zelf ervoeren we een 
bevooroordeelde houding vanwege het Verkeerscentrum bij evaluaties van het Meccano-
alternatief. Ruim een jaar lang wekte het Vlaams Verkeerscentrum samen met de bevoegde 
minister richting de publieke opinie de indruk dat het Meccanoscenario zoals uitgewerkt door 
ondergetekenden en aan de regering voorgelegd door Forum 2020 effectief onderzocht was 
en ontoereikend bevonden. Tot bleek dat niet het Meccanoscenario maar wel het 
Meccanotracé onder randvoorwaarden opgelegd door de regering werd gemodelleerd. We 
dienden o.a. hierover een klacht in bij de Vlaamse ombudsman (4 juli 2011). 
 
Op 12 april 2012 stuurden we in dat verband het volgende persbericht uit: 
 
‘Eindrapport Vlaamse ombudsman bevestigt: Vlaamse regering negeerde zonder deugdelijke 
uitleg twee jaar lang mogelijke verdiensten van Meccanotracé 
* Vlaamse regering schond de redelijke behandeltermijn van de vraag van actiegroepen 
stRaten-generaal en Ademloos om hun Meccanotracé ernstig te nemen; 
* het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) erkent vandaag dat het Meccanotracé technisch wel 
degelijk op haar eigen merites (lees: eigen randvoorwaarden) kan worden beoordeeld, terwijl 
dat twee jaar lang zogezegd onmogelijk bleek; 
* Vlaamse regering had al in maart 2010 (twee jaar geleden) het Meccanotracé op een 
correcte manier kunnen laten modelleren, maar heeft dit niet gedaan 
 
Op 13 maart 2012 had de Vlaamse ombudsman zijn eindrapport rond in verband met de 
klacht van stRaten-generaal en Ademloos over de bestuurlijke omgang (en vooral niet-
omgang) met het Meccanotracé. 
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   Het bleek een opmerkelijk rapport, waarin hij zijn eerder oordeel herbevestigde dat de 
Vlaamse overheid in haar omgang met Ademloos en stRaten-generaal de ombudsnormen van 
deugdelijke correspondentie en redelijke behandeltermijn had geschonden. 
   Verder stelde de ombudsman dat de Vlaamse overheid in de bijna twee jaar die waren 
verstreken sedert de bekendmaking van Meccano de kans had gemist om eerder en met 
deugdelijker inhoudelijke repliek met stRaten-generaal en Ademloos te communiceren. Het 
Meccanotracé werd op 24 februari 2010 op een persconferentie voorgesteld. Tien dagen later 
(4 maart 2010) werd het tracé aan het Vlaamse parlement voorgesteld tijdens een presentatie 
in het parlement. Diezelfde maand liet minister Crevits het Meccanotracé verkeerdelijk 
modelleren op basis van de randvoorwaarden van de regering, en niet op basis van de 
randvoorwaarden zoals de ontwerpers van het Meccanotracé die zelf naar voor schoven (o.a. 
open houden Kennedytunnel voor vrachtverkeer + trajectheffing i.p.v. tolheffing). 
   Diplomatisch formuleerde de ombudsman dat de Vlaamse overheid twee jaar lang een ‘kans 
heeft gemist’ om het Meccanotracé te laten modelleren zoals het indertijd werd voorgelegd 
door de actiegroepen. In feite bevestigde hij dat de overheid al in maart 2010 het 
Meccanotracé een eerlijke kans had kunnen geven, maar dit niet deed. 
 
Uit dit bezwaarschrift moge blijken dat die eerlijke kans kennelijk nog steeds afgedwongen 
moet worden. 
 
 
Namens stRaten-generaal (vzw Straatego) 
 
 
 
Manu Claeys, voorzitter 
Peter Verhaeghe, ondervoorzitter 
 


