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Korte tijd later verkregen we via via het rapport: 
 

 
 
Omdat de cel-MER ons had gevraagd om vertrouwelijk om te gaan met het rapport, mochten 
we het in ons bezit krijgen, communiceerden we niet over de inhoud ervan, noch publiekelijk 
noch met de cel-MER. 
   In de ontwerpversie van de verkeerskundige analyse suggereerde de MER-deskundige – in 
het verlengde van zijn standpunt zoals geformuleerd in zijn nota van 19 december 2012 – om 
‘gedifferentieerde tolheffing’ niet verder mee te nemen en zowel de Oosterweelverbinding, 
het Meccanotracé als Oosterweel-Noord door te rekenen met de exploitatievarianten 
‘randvoorwaarde regering’, trajectheffing en kilometerheffing op de R1 (p.126): 
 
4.4.2 Vanuit de analyse van de Exploitatievarianten 
Vanuit de kwalitatieve bespreking van de effecten, kunnen volgende observaties op vlak van het belang en de 

onderlinge verschillen tussen de Exploitatievarianten worden gemaakt: 

• “Gedifferentieerde tol op de Schelde-tunnels” resulteert in gelijkaardige effecten als het invoeren van 

heffingen op het zuidelijk deel van de R1: 

o Het stimuleren van het gebruik van de nieuwe Scheldetunnel 

o Het ontlasten van de R1. 

o Oostelijk gelegen tangenten worden er echter niet door gepromoot. 

o Wel wordt het gebruik van de Liefkenshoektunnel t.o.v. van de nieuwe Scheldetunnel aangemoedigd. 

Het effect van de Exploitatievariant “Gedifferentieerde tol in de Scheldetunnels” zal aldus gelegen zijn 

tussen de effecten van de Exploitatievarianten “Trajectheffing” en “Slimme Kilometerheffing”. Voor de 

beoordeling van de Alternatieven volstaat het aldus om deze laatste door te rekenen..  
 
Daarom stelde hij het volgende voor (p.127): 
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We hadden bij lectuur van het rapport gemengde gevoelens: gedifferentieerde tolheffing zou 
niet worden meegenomen, maar de lat werd wel gelijk gelegd: alle tracés zouden evenwaardig 
worden doorgerekend met dezelfde exploitatievarianten (p.140): 
 

 
Inzoomend op de combinaties van derde Scheldekruisingen en het ontwikkelingsscenario 
A102/R11bis met de diverse exploitatievarianten betekende dat het volgende in de tabel (3 = 
slimme kilometerheffing): 
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Amper een maand later kwam in de definitieve versie van het rapport (30 mei 2013) plots 
echter een heel ander voorstel uit de bus. Twee exploitatievarianten (gedifferentieerde tol en 
vrachtverbod op R1) bleken te zijn toegevoegd (p.135), wat goed is, gelet op hun vermoede 
meerwaarde – ‘vrachtverbod op een deel van de Antwerpse ring’ hadden we zelf  tijdens de 
kennisgeving ingesproken als exploitatievariant: 
 

 
Helaas werd tegelijk ook het principe losgelaten om alle Scheldekruisende tracés op een 
evenwaardige manier door te rekenen. Enkel de Oosterweelverbinding zou worden 
gemodelleerd met de vijf exploitatievarianten. Daardoor zag de tabel er ineens heel anders uit 
(4 = gedifferentieerde tolheffing): 
 

 
 
In de nieuwe richtlijnen van 30 mei 2013 werd dit bevestigd: het Meccanotracé zou niet 
worden doorgerekend met slimme kilometerheffing (ondanks de conclusie van de MER-
deskundige in zijn nota’s van 19 december 2012 en april 2013) noch met gedifferentieerde 
tolheffing. 
   Daar is het fout gelopen, en argumentatie over het waarom van het nieuwe voorstel werd 
niet gegeven. Het is onduidelijk of dit nieuwe voorstel uit de adviesronde is gekomen en op 
basis waarvan of onder druk van wie dat nieuwe voorstel er is gekomen. Het enige wat we 
konden vaststellen was dat vijf maanden lang geoordeeld werd dat met het oog op een 
evenwaardige vergelijking alle alternatieven zouden worden doorgerekend met drie 
exploitatievarianten en dat dit principe werd losgelaten toen de exploitatievariant 
‘gedifferentieerde tolheffing’ werd toegevoegd aan het lijstje. Alleszins is hier de indruk 
gewekt dat een exploitatievariant met vermoede meerwaarde – anders zou ze in deze fase van 
het onderzoek niet alsnog zijn toegevoegd – niet mocht worden gekoppeld aan alternatieve 
Scheldekruisingen. Verondersteld kan worden dat de beslissing (opdracht?) tot exclusieve 
koppeling van de exploitatievariant aan het regeringstracé er kwam op basis van voorkennis 
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over de resultaten ervan; het doorrekenen van dit scenario duurt niet langer dan enkele weken 
– zie onder 3.10. Ook over de ‘contraproductieve’ mobiliteitsresultaten van modelleringen 
met de officiële randvoorwaarde van de regering (= 1 in de tabel) kan voorkennis in die fase 
niet worden uitgesloten. Dit noopte later tot een nieuwe terugvalpositie voor de regering, die 
kennelijk niet mocht gelden voor de alternatieven. 
   Op 25 juni 2013 schreef stRaten-generaal het volgende in een mail aan de cel-MER: 
 
‘Gelet op de (ook politiek) gevoelige context van deze MER-oefening moet na oplevering van 
het plan-MER vermeden worden dat een discussie ontstaat waarbij kwalitatieve uitspraken 
niet gestaafd kunnen worden met kwantitatieve gegevens, want dan dreigen selectieve 
lezingen de perceptie te gaan bepalen. Kwantitatieve modelleringen zullen dan sowieso de 
doorslag geven.’ 
(…) Pas wanneer voor elk van de drie tracés alle exploitatievoorwaarden gelijk meegenomen 
worden, kan sprake zijn van een correct en sluitend plan-MER. Louter kwalitatieve 
extrapolaties over een alternatief tracé op basis van een modellering van het overheidsproject 
zullen daarentegen leiden tot slechts veronderstellingen en bijgevolg blijvende discussies.’ 
 
We stelden dat het logisch was ‘om de tracés Oosterweel, Meccano en Oosterweel-Noord 
ineens gelijk te behandelen in deze, om de indruk van favoritisme voor de 
Oosterweelverbinding weg te nemen’. 
 
Niet alleen is het Meccanotracé niet evenwaardig meegenomen in het MER-onderzoek, maar 
dit gebeurde ook – zo blijkt uit bovenstaande relaas – ondanks de expliciete vraag van 
stRaten-generaal om voor alle tracés de exploitatievoorwaarden kwantitatief door te rekenen,  
om na oplevering van het plan-MER discussies te vermijden. 
   Reeds bij kennisgeving van het plan-MER-onderzoek benadrukte stRaten-generaal op 16 
december 2011 in haar ingediende nota (p.29) het belang daarvan: 
 
‘Elk alternatief wordt dus minstens op basis van de eigen exploitatievoorwaarden 
geëvalueerd. Tegelijk zal elke set exploitatievoorwaarden ook telkens toegepast worden op de 
andere alternatieven om adequate vergelijkingen mogelijk te maken.’  
 
Voor de niet-doorgerekende scenario’s worden in het uiteindelijke plan-MER 
Oosterweelverbinding telkens ‘actualiserende conclusies’ gegeven op basis van een 
‘kwalitatieve verkeerskundige inschatting’, waarna een evaluerend cijfer (een score) wordt 
toebedeeld aan die scenario’s. Hoe men tot deze scores komt is onduidelijk, wat de waarde 
ervan is nog onduidelijker. We lezen over functioneel kleinere verschillen, ‘hogere druk’, 
‘minder vlot verkeer’, enzovoort, maar deze uitspraken kunnen onmogelijk geverifieerd 
worden bij gebrek aan cijfermateriaal. Lezers van het plan-MER moeten ze op hun waarheid 
aanvaarden, ook al zijn ze niet meer dan inschattingen. 
   Al helemaal kwestieus zijn de conclusies die men binnen het plan-MER aan deze uitspraken 
koppelt voor de uiteindelijke milieueffecten in de discipline Mens – Gezondheid. Bij gebrek 
aan cijfermateriaal voor de mobiliteitseffecten konden immers ook de effecten op de 
luchtkwaliteit en de geluidsimpact niet doorgerekend worden voor een scenario als ‘Meccano 
met gedifferentieerde tol’. Verschilkaarten, nettobalansen, geluidstabellen, …: ze ontbreken 
allemaal voor de niet-doorgerekende scenario’s, die desalniettemin toch weggezet worden in 
eindevaluaties, zowel binnen het MER-rapport als in het voorliggende regeringsbesluit. 
   Aan het MER-rapport is, vanaf de toekenning van de onderzoeksopdracht in april 2011, 
bijna drie jaar gewerkt. De hoger geschetste inperking van het onderzoek om redenen van 
‘efficiëntie’ komt, gelet op de omvang van het reeds verrichte studiewerk en het belang van 
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het dossier, bijzonder onzorgvuldig over. Het is in dit dossier niet aannemelijk, minstens 
onverantwoord om zich te beroepen op tijdsdruk om relevante aspecten niet te onderzoeken.  
Het is net doordat de overheid in het verleden steeds heeft geweigerd om relevante 
alternatieven te onderzoeken – zie hiervoor ook verder – dat het hele project ernstige 
vertraging heeft opgelopen. 
   Afdoende motieven voor het niet gelijkwaardig onderzoeken van redelijke alternatieven 
ontbreken. De aanvullende richtlijnen van 30 mei 2013 zijn derhalve niet in overeenstemming 
met art. 4.1.4 DABM. De goedkeuringsbeslissing die erop voortbouwt wordt door dezelfde 
onwettigheid aangetast. 
 
2.1.3 
Ook het vastleggen van een voorlopig GRUP blijkt hierdoor onmogelijk, aangezien de 
Vlaamse regering de niet in het plan-MER onderzochte scenario’s niet kon meenemen binnen 
haar afwegingskader voor de volgende procedureel te nemen stap.  
   Bovendien hebben de kennislacunes eveneens gevolgen voor het verloop van andere 
planningsprocessen. Bij de opstart van het MER-onderzoek over de zogenaamde A102 en 
R11bis werd op p.25 van de kennisgevingsnota (november 2013) het volgende gesteld: 
 

 
Alleen al gelet op de kennislacunes in het plan-MER over een derde Scheldekruising kan 
bovenstaande redenering niet gelden. 
   Verder geeft een dergelijke ‘saucissonering’ van plan-MER-procedures die alle deel 
uitmaken van een groter plan geen pas. In het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 
2014, zoals geciteerd in het regeringsbesluit over het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding 
van 4 april 2014, lezen we: 
 
‘6.1. Tracékeuze 
Het ‘Masterplan 2020’ is een omvattend plan waaronder verschillende maatregelen 
gebundeld worden ter verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de 
(verkeers)veiligheid in de ruime regio Antwerpen. De tracékeuze voor een 3de Scheldekruising 
dient dan ook te kaderen binnen dit ‘Masterplan 2020’. 
Het Masterplan 2020 is meer dan een verzameling van prioritaire infrastructuurwerken. Het 
is een geïntegreerd en samenhangend geheel van werken. 
(…) Nog andere projecten worden procedureel verder uitgewerkt zoals de A102 en de 
vertunneling van de R11, waarvan de kennisgeving plan-MER A102 R11bis ter inzage ligt.’ 
 
De tracékeuze voor een derde Scheldekruising dient gekaderd binnen een Masterplan dat een 
samenhangend geheel van infrastructuurwerken is, waarvan ook de A102 en de R11bis deel 
uitmaken. Die twee geplande snelwegen zijn samen langer dan de Oosterweelverbinding en 
dienen evengoed voor het ontlasten van knelpunten op de Antwerpse ring. Uit geen enkele 
studie blijkt dat ze van ondergeschikt belang zouden zijn in relatie tot de geplande derde 
Scheldekruising. Integendeel: binnen een ‘geïntegreerd en samenhangend geheel van werken’ 
zijn de drie geplande projecten voor elkaar kaderstellend, waardoor een beslissing over een 
van de drie projecten enkel kan worden genomen mits afstemming op het onderzoek van de 
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andere projecten – wat de cel-MER ook expliciet stelt in de initiële richtlijnen van 27 april 
2012 (p.11). De opeenvolging van procedures (i.p.v. het parallelle verloop ervan) maakt dit 
onmogelijk, wat de juridische basis van het plan-MER Oosterweelverbinding voor het 
ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding ondergraaft.  
   De ‘uiteraard’ in het citaat uit de kennisgevingsnota van november 2013 (plan-MER A102-
R11bis) lijkt dan ook eerder gebaseerd op politieke motieven dan op een wetenschappelijke 
aanpak of behoorlijk bestuur.  
   In een uitvoerig beargumenteerde nota ingediend tijdens de bewuste kennisgevingsperiode 
staat stRaten-generaal op 14 februari 2014 uitvoerig – met opgave van zeven redenen – stil bij 
het ten onrechte (voorbarige) elimineren van alternatieve Scheldekruisingen in de plan-MER-
procedure voor de A102/R11bis. 
   Zolang het GRUP-Oosterweel niet formeel is goedgekeurd, kan van ‘beslist beleid’ 
juridisch overigens geen sprake zijn. Het is ook in die zin niet correct dat de scope van een 
lopende plan-MER-procedure geherdefinieerd wordt op basis van resultaten van een parallel 
lopende plan-MER-procedure over een ander project. 
 
 
2.2. Oorspronkelijke Meccanotracé (zonder R11bis) 
 
In onze nota ingediend op 16 december 2011 tijdens de kennisgeving voor het plan-MER 
Oosterweelverbinding legden we namens stRaten-generaal als eerste variant van het 
Meccanotracé de versie voor zonder R11bis. Dit was namelijk de oorspronkelijke Meccano 
met drie tangenten (incluis A102) zoals publiekgemaakt op 24 februari 2010. Dit 
Meccanotracé bouwde voort op dezelfde principes als die van eerdere alternatieve tracés 
(stRaten-generaal 2005, Arup/SUM 2009): geen nieuwe barrières in de stad, doorgaand 
verkeer maximaal weghouden van de R1, bypass door de haven en ten noorden van de 
agglomeratie. Het tracé vormt een ketting van verschillende snelwegschakels (vandaar de 
naam van het tracé) die – grotendeels ingetunneld – een ringweg vormen rond de stad 
Antwerpen. Dat ziet er dan zo uit: 
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Dit Meccanotracé beantwoordde aan de verwachtingen zoals geformuleerd in de adviezen van 
de Antwerpse gemeenteraad en het Antwerpse college na de volksraadpleging van 18 oktober 
2009. De stad Antwerpen had in haar adviezen vastgesteld dat een Oosterweelverbinding de 
problemen aan de Kennedytunnel niet oploste. Het college had daarop aan de Vlaamse 
regering gevraagd om een derde Scheldekruising te ontwikkelen binnen de context van een 
globale mobiliteitsoplossing in en rond de stad, en om daarbij de oude randvoorwaarden te 
actualiseren en vormen van rekeningrijden toe te laten. De gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (Gecoro) had in haar advies aan het stadsbestuur gesuggereerd om beter 
in te spelen op de oost-west gerichte vrachtverkeersstromen, om het doorgaande en lokale 
verkeer beter te scheiden en om het tracé voor een derde Scheldekruising meer noordwaarts te 
leggen. Ook aan die criteria beantwoordde het Meccanotracé. 
   Aan dat Meccanotracé koppelden we – zoals hoger reeds beschreven – het sturingssysteem 
van trajectheffing, ofwel gedifferentieerde kilometerheffing. 
   In het plan-MER Oosterweelverbinding werd dit oorspronkelijke Meccanotracé met 
trajectheffing niet doorgerekend met het verkeersmodel. Ook over dit scenario lezen we: ‘De 
beoordeling is daarom kwalitatief op basis van een verkeerskundige inschatting van het effect 
op de verkeersstromen’ (deelrapport 4, p. 271). Wat die kwalitatieve beoordeling inhoudt, 
lezen we in deze paragraaf: 
 
‘De Exploitatievariant “Trajectheffing” heeft een licht positieve invloed op het functioneren 
van het verkeerssysteem doordat meer verkeer gebruik maakt van de Meccanotunnel. 
Hierdoor wordt de ringstructuur evenwichtiger belast.’ 
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Plus in een paragraaf onderaan dezelfde bladzijde: 
 
‘De Exploitatievariant “Trajectheffing” heeft op het Alternatief ‘Meccano’ een licht groter 
effect dan op het Basisalternatief ‘Oosterweelverbinding’ doordat relatief meer extra verkeer 
naar de Meccanotunnel wordt geleid in vergelijking met het Basisalternatief 
‘Oosterweelverbinding’ naar de Oosterweeltunnel vermits deze reeds veel meer gebruikt werd 
zonder Exploitatievariant. Aldus zal door deze Exploitatievariant het Alternatief ‘Meccano’ 
relatief beter scoren maar nog steeds minder goed t.o.v. het Basisalternatief 
‘Oosterweelverbinding’ omdat de structuur bij het Basisalternatief ‘Oosterweelverbinding’ 
compacter blijft met een hogere capaciteit op het segment R1 Oost-Noord en een 
rechtstreekse toegang.’ 
 
Dit is binnen het plan-MER de volledige verkeersanalyse van het voorstel dat stRaten-
generaal op 24 februari 2010 op tafel legde en als hoofdoptie naar voor schoof bij de 
kennisgeving: drie inschattingsparagrafen over de oorspronkelijke Meccano (3 tangenten) met 
trajectheffing. Waarbij je als lezer moet doorhebben dat vergeleken wordt met twee 
verschillende tracés (in de eerste paragraaf met Meccano zonder sturing, in de tweede met 
Oosterweel met exploitatievariant) en dat met het positief klinkende ‘compacter met een 
hogere capaciteit’ wordt bedoeld: de snelweg gaat door de stad i.p.v. errond en voorziet extra 
rijstroken tussen Deurne-Noord en Borgerhout. Bij gebrek aan cijfers vernemen we helemaal 
niets over de milieueffecten (lucht, geluid) van dit scenario.  
   Over een scenario ‘Meccanotracé met gedifferentieerde tolheffing’ lezen we deze 
kwalitatieve evaluatie op pp.171-172: 
 
‘De Exploitatievariant ‘Gedifferentieerde tol in Scheldetunnels’ heeft een positief effect op het 
functioneren van het verkeerssysteem doordat de ringstructuur evenwichtiger belast wordt 
met positieve effecten op de impact van het Scenario tot gevolg. Vooral de doorstroming op 
de ringstructuur verbetert significant aan de Scheldetunnels. Het oostelijk deel van de R1 
wordt echter nog wel zeer zwaar belast doordat het noord-zuid verkeer nu op Rechteroever 
blijft rijden via de R1. 
(…) De Exploitatievariant ‘Gedifferentieerde tol in Scheldetunnels’ heeft voor beide 
Alternatieven een sterk positief effect op het functioneren van het verkeerssysteem met 
positieve effecten op de impact van het scenario tot gevolg. Vooral de doorstroming op de 
ringstructuur verbetert significant aan de Scheldetunnels. Aldus zal door deze 
Exploitatievariant het Alternatief ‘Meccano’ relatief beter scoren maar nog steeds minder 
goed t.o.v. het Basisalternatief ‘Oosterweelverbinding’ omdat de structuur bij het 
Basisalternatief ‘Oosterweelverbinding’ compacter blijft en een rechtstreekse toegang heeft 
naar het zuidelijk deel van de haven Rechteroever. Het Alternatief ’Meccano’ zal zo minder 
goed functioneren (vooral meer filevorming op de R1) en minder goed scoren in de 
verschillende effectgroepen.’ 
 
Wat in de eerste paragraaf met ‘zeer zwaar belast’ wordt bedoeld: niemand die het weet. Er 
zijn geen cijfers, er is slechts het aanvoelen van de MER-deskundige dat bovendien moet 
worden gekaderd in de wetenschap dat bij een gelijkaardig scenario met Oosterweel 
substantieel meer verkeer rijdt op dat oostelijke deel van de R1 (dat wordt NA oplevering van 
het plan-MER duidelijk uit bijkomend onderzoek, zie onder 3.11) en dat daartoe extra 
rijstroken worden voorzien. Alleszins zien we dat in een wél doorgerekend scenario REF 210 
(= Meccano zonder R11bis en zonder sturing) per uur 5300 voertuigen minder rijden op die 
sectie Oost-Noord van de ring dan in een scenario REF 110 (= Oosterweel zonder R11bis en 
zonder sturing) – zie daarvoor deelrapport 4 Mobiliteit p.110. Dat komt – zo wordt in het 
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rapport gesteld – omdat de A102 beter functioneert als toevoersweg naar de Meccano dan 
naar de Oosterweelverbinding. Eenzelfde logica bleek ook al uit de doorgerekende resultaten 
van de Meccano zonder A102 (= enkel west- en noordtangent), waarover we op p.320 van 
deelrapport 4 dit lezen: 
 
‘De realisatie van het Alternatief ‘Meccano’ op zich (REF2.0.0.) resulteert reeds in het 
significant beter functioneren van het Antwerpse ringsysteem, met een positieve impact op 
vlak van de verschillende effectgroepen tot gevolg (verschillen t.o.v. REF0.0.0.): 
o Verbetering doorstroming doorgaand verkeer (daling trajecttijden met 20%) 
o Verbetering bereikbaarheid van de deelgebieden van de Antwerpse regio (daling 
trajecttijden van buiten het PSGB met 14%) 
o Verbetering bereikbaarheid haven (daling trajecttijden van buiten het PSGB met 17%) 
o Positief effect op verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet (daling verkeersdrukte 
met 3%) 
o Positief effect op verkeersleefbaarheid op het onderliggend wegennet (daling 
verkeersdrukte met 3%) 
(…) 
Het toevoegen van de A102 (REF2.1.0.) kent een significant positief effect nl. lokaal een 
verschuiving van verkeersstromen in het noord-oostelijk deel van de ringstructuur naar de 
A102, met het beter functioneren van de ringstructuur tot gevolg, omdat de R1 sectie R1 Oost-
Noord sterk ontlast wordt.’ 
 
In de aanvullende bijzondere richtlijnen van 28 oktober 2013 (p.3) wordt gesteld dat zowel 
scenario’s ‘met A102 en/of R11bis zijn meegenomen’ en dat op die manier het plan-MER 
voldoende inzicht geeft ‘in de effecten van beide weginfrastructuren’. Dit klopt o.i. niet, 
aangezien de oorspronkelijk ingediende Meccano met enkel A102 niet is doorgerekend met 
trajectheffing of gedifferentieerde tolheffing. 
   Gelet op de reeds goede resultaten (‘significant positief’) van de oorspronkelijke Meccano 
voor bv. de parameters ‘knelpunten hoofdwegennet’ en ‘robuustheid verkeerssysteem’ en op 
de maatschappelijke discussie over zin en onzin van de R11bis is het onbegrijpelijk dat het 
Meccanotracé (én de Oosterweelverbinding) zonder R11bis niet met exploitatievarianten zijn 
doorgerekend in het plan-MER. Dit zullen ernstige kennislacunes blijken, in het geval dat de 
R11bis bestuurlijk geschrapt zou worden en deze opties terugvalposities worden waarvan de 
effecten niet of onvoldoende in kaart zijn gebracht. 
   Bij kennisgeving van de plan-MER over de A102/R11bis schreven we op 14 februari 2014 
in dat verband daarom het volgende: 
 
‘Wanneer de R11bis niet weerhouden zou worden na oplevering van het plan-MER 
A102/R11bis, dan is de terugvalpositie een derde Scheldekruising met enkel A102. Dat is ook 
het voorstel dat stRaten-generaal in februari 2011 publiek maakte en een voorstel dat bij 
kennisgeving van de plan-MER Oosterweelverbinding werd voorgelegd in combinatie met 
trajectheffing. Op basis van dit plan-MER oordeelde de Vlaamse regering op 14 februari 
2014 dat de exploitatievariant ‘gedifferentieerde tolheffing’ voortaan haar voorkeur genoot 
en verder zou worden meegenomen als deel van het Masterplan 2020. Gedifferentieerde 
tolheffing moet worden beschouwd als een variant van trajectheffing. We stellen echter vast 
dat ook REF 2.1.4 niet werd gemodelleerd in het plan-MER Oosterweelverbinding. Daarin is 
enkel de basisvariant REF 2.1.0 doorgerekend, en niet het toentertijd door stRaten-generaal 
voorgelegde model 2.1.2 noch de exploitatievarianten 2.1.3 en 2.1.4. Dit is een kennislacune 
die enkel ingevuld kan worden in een aanvulling op het plan-MER Oosterweelverbinding.’ 
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2.3.Gezondheidsperimeter 
 
We stonden omstandig stil bij de vreemde manier waarop tijdens het plan-MER-onderzoek 
het voornemen werd losgelaten om voor alle relevante alternatieven de drie (later vijf) 
geselecteerde exploitatievarianten door te rekenen. Dit leidde tot de wellicht grootste 
kennislacune in het plan-MER. Maar het onderzoek kent nog andere onverklaarbare 
wendingen die belangrijke kennislacunes met zich meebrachten. 
 
Het rapport erkent dat de afstand tot de verkeerswegen de belangrijkste parameter is om 
effecten van gezondheid in te schatten en verwijst hiervoor naar de Nederlandse regelgeving. 
In deelrapport 12 (Mens – Gezondheid, pp.9-10) lezen we daarover: 
 
‘Omdat uit onderzoek (zie 12.4.3.1) blijkt dat mensen die vlak langs een drukke weg wonen 
een grotere kans hebben om vervroegd te overlijden aan een hart- of longaandoening dan 
mensen die verder van een drukke weg wonen en omdat kinderen die dichtbij een snelweg 
wonen of naar school gaan gemiddeld meer chronische luchtwegklachten hebben en een 
lagere longfunctie dan kinderen die op grotere afstand van een snelweg wonen werd er in 
Nederland een besluit ‘Gevoelige bestemmingen’  uitgevaardigd. In dit besluit is opgenomen 
dat bij (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit geen nieuwe 
scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen binnen 300 meter 
van de rand van een snelweg of binnen 50 meter van de rand van een provinciale weg 
gerealiseerd mogen worden. 
De Nederlandse GGD (Gemeentelijke/Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) adviseert om 
nieuwe voorzieningen voor gevoelige groepen niet binnen 300 meter van een snelweg te 
bouwen, onafhankelijk van de vraag of aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan. Het 
realiseren van gevoelige bestemmingen op minder dan 100 meter van de snelweg wordt sterk 
afgeraden. Tevens wordt geadviseerd om niet te bouwen direct (in de eerstelijns bebouwing) 
langs drukke wegen, waarbij ‘druk’ is gedefinieerd als een verkeersintensiteit van meer dan 
10.000 voertuigen per etmaal.’ 
 
Het is ook met de afstand tot de verkeersweg dat de impact op klinische harde eindpunten 
(ziekten en sterften, dit in tegenstelling tot blootstellingsparameters zoals fijn stof) het best en 
het meest robuust in kaart is gebracht in de wetenschappelijke literatuur (deelrapport Mens – 
Gezondheid, p.32). Dit is relevant, omdat in het MER-onderzoek grote deelgebieden werden 
gehanteerd in plaats van zones ten opzichte van de wegrand. Nochtans bepaalden de initiële 
richtlijnen (april 2012) dat de impact op blootgestelden voor de disciplines lucht en mens-
gezondheid in beeld zouden worden gebracht aan de hand van dergelijke zones (zone 1: 
<100m, zone 2: 100-300m en zone 3: 300-1000m). 
   Het criterium van de ‘gezondheidsperimeters’ werd pas helemaal op het einde van de 
onderzoeksperiode losgelaten. Op 28 oktober 2013 – amper tien dagen voor het ontwerp-
MER werd bezorgd aan de adviesinstanties – stelden aanvullende bijzondere richtlijnen (p.2) 
dat het criterium was geschrapt en dat alsnog geëvalueerd zou worden op basis van impact op 
grote deelgebieden.  
   Daardoor treedt een belangrijke verdunningsfactor in werking binnen die deelgebieden, die 
leidt tot minder significante globale verschillen tussen de diverse scenario’s inzake 
blootstelling aan polluenten en geluid. Zo telt het deelgebied Deurne N-Merksem-Luchtbal 
91.783 mensen die wonen in wijken die totaal verschillend zijn op het vlak van samenstelling, 
leefomgeving, hoeveelheid groen en vooral afstand tot de snelwegen. De Arendwijk in 
Deurne Noord Oost ligt tussen bossen en weiden, de wijk aan de Ten Eekhovelei is een 


