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We hopen dat de dienst MER wil erkennen dat dit een communicatiestrategie is die een 
correcte opmaak van een MER niet ten goede komt en waarin ook de dienst (node?) dreigt 
meegesleept te worden sinds 8 november ll., met in het vooruitzicht ook nog de door ons 
eveneens reeds gehekelde vervolgmomenten overmorgen en volgende week donderdag, 
waarbij de eindconclusies steeds verder in beton zullen worden gegoten nog voor de adviezen 
zijn verwerkt. 
Na de perslunch van 8 november ll. beleven we overmorgen fase 2 van het regeringsoffensief 
om op basis van een ontwerp-MER een perceptieve voorsprong te nemen, waardoor de dienst 
MER nog meer onder druk komt te staan om significante kritiek aangeleverd tijdens de 
adviesronde te negeren. We zullen reeds twee publieke communicaties over ‘robuuste 
eindconclusies’ hebben meegemaakt door de opmakers van het MER, nog voor de adviezen 
binnen zijn. Dit kan tellen, wetend dat sommige adviesorganen op dit eigenste moment nog 
hun adviezen aan het afronden zijn. 
U zult begrijpen dat wij geen andere weg hebben dan publiekelijk te communiceren over deze 
pijnlijke toestand, gelet op de vaststelling dat insprekers niet eens het recht hebben om 
formeel opmerkingen te formuleren bij het ontwerp-MER. 
Volgende week geven we een persconferentie over het luik mobiliteit, incluis vermelding van 
fouten. Benieuwd of het studiebureau die fouten ook al ‘opgemerkt en gecorrigeerd’ heeft.’ 
 
Op 4 december mailt Jan Parys, MER-coördinator voor Antea, ons dat hij ten stelligste 
tegenspreekt dat een van zijn medewerkers met de krant De Standaard heeft gesproken. 
Navraag bij de krant leert dat de journalist had geput uit een nota van Antea die opdrachtgever 
BAM aan de journalist had bezorgd, samen met een eigen uitgeschreven reactie als 
‘achtergrond’. We leggen daarom de volgende kwestie voor aan Jan Parys: ‘Ofwel gebeurde 
dat met toestemming van Antea, en dan heeft Antea gecommuniceerd met de krant. Ofwel 
gebeurde dat zonder toestemming van Antea, en dan vinden wij dat in zekere zin nog erger.’ 
Paul Arts, medewerker van Jan Parys en projectleider voor het MER-onderzoek, mailt ons 
daarop dit: ‘BAM heeft de bewuste nota – die wij voor intern gebruik hadden opgemaakt voor 
BAM en Dienst MER – niet fysiek overgemaakt aan De Standaard. BAM heeft enkel een 
aantal  argumenten uit deze nota telefonisch besproken met de journalist.’ We reageren met de 
melding dat BAM wel degelijk op donderdag 2 december om kwart voor zeven de interne 
nota naar de journalist heeft gemaild. De journalist stuurde ons zelf de mail door. Op die 
melding krijgen we geen antwoord meer. 
   Op 5 december vindt in het Vlaams parlement een debat plaats over het ontwerp-MER. Het 
toneelstuk dat daar wordt opgevoerd is van een allerbelabberdst niveau. Parlementsleden 
geven er commentaar bij en stellen vragen over een rapport waarvan ze onderling 
veronderstellen het niet in bezit te hebben, omdat een ontwerp-MER enkel aan adviesorganen 
wordt bezorgd. Wanneer een van de parlementsleden wijst op fouten in het rapport en 
concrete voorbeelden geeft, gniffelt de rest, omdat hij uit zijn rol valt. Wanneer wordt gepolst 
naar wie het inititiatief nam voor de perslunch, komt er geen recht antwoord. 
   Op 6 december 2014 schrijft Gazet van Antwerpen dit over het MER-onderzoek: 
 
‘Dat onderzoek heeft overigens zware imagoschade opgelopen, omdat er fouten in zijn 
geslopen die het BAM-tracé bevoordelen ten opzichte van de Meccano. De dienst MER van de 
Vlaamse overheid moest dat gisteren toegeven. Wie is verantwoordelijk voor die fouten? 
Antea Group, het onafhankelijke ingenieursbureau dat twee jaar aan de studie heeft gewerkt 
in opdracht van de BAM.’ 
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Conclusie van de journalist: ‘Voor de fans van de Meccano is de schade al aangericht, want 
de onzorgvuldigheden hebben wel een rol gespeeld in de communicatie dat het BAM-tracé 
een betere oplossing zou zijn voor de Antwerpse mobiliteit.’ 
   Het voorbarige communiceren op basis van een slordig opgesteld en verre van afgewerkt 
ontwerp-MER heeft de beeldvorming over het Meccanotracé inderdaad negatief beïnvloed. 
Wie had gehoopt op een objectiverende context voor het MER-onderzoek was eraan voor de 
moeite.  
 
1.1.6. 
De rapportfouten die we zelf overliepen tijdens twee persconferenties in december 2013 
bleken slechts het topje van een ijsberg. 
   Uit vrijgegeven adviezen bij het ontwerp-MER leren we dat ook adviesinstanties een 
karrenvracht aan fouten vaststelden en eveneens de mening toegedaan waren dat zich hier een 
probleem stelt. We citeren uit het advies van de gemeente Zwijndrecht, die zelfs voorbehoud 
aantekende bij de vraag om te adviseren op basis van dit ontwerp-MER:  
 
‘Zo zijn er blijkbaar foutieve overschrijvingen tussen tabellen en/of komt de beoordeling 
gemaakt in de beschrijvende tekst niet overeen met de beoordeling in de tabellen. Het 
deelrapport 13 synthese en conclusies blijkt op verschillende plaatsen ook niet meer overeen 
te komen met de conclusies en de inhoud van de deelrapporten. De gehanteerde werkwijze om 
tot een beoordeling te komen wordt niet steeds geduid. De geformuleerde 
resultaten/conclusies zijn bijgevolg niet correct en betrouwbaar en/of niet verifieerbaar.   
Daarnaast bevatten de rapporten nog tal van onduidelijkheden, onvolkomenheden en 
inconsistenties, wat de leesbaarheid en de kwaliteit van het rapport aantast. 
De functie van een MER-rapport - dienen als hulpmiddel bij de besluitvorming (art. 4.1.1, §1, 
1° DABM) - wordt hierdoor aangetast.   
De voorliggende documenten kunnen daardoor niet worden beschouwd als een voldoende 
kwalitatief afgewerkt ontwerp-plan-MER waarover reeds een advies mogelijk is.  Het kan niet 
zijn dat een gemeentebestuur gehouden is om op minder dan een maand tijd het 
ontwerprapport te controleren op fouten, wetenschappelijke juistheid, coherentie tussen de 
achterliggende detailgegevens, de opgenomen tabellen, de daaraan verbonden deelconclusies 
en finaal de overkoepelende conclusies.   
Het ontwerprapport bevat binnen elk van de clusters tal van intrinsieke, materiële en 
methodologische fouten die de conclusies beïnvloeden.  Dit zal blijken uit het geheel aan 
globale en gedetailleerde opmerkingen zoals hierna geformuleerd per cluster.   
Er blijken ook fouten voor te komen in de tabellen en de coherentie tussen de beoordeling, de 
tabellen en de eindconclusies blijkt regelmatig zoek.  Ook werden tabellen foutief 
overgenomen.’ 
 
Ook de gemeente Zwijndrecht stelt vast dat de laatste plaats voor Meccano in de cluster 
ruimtelijke effecten niet in overeenstemming is met de inhoud van de desbetreffende 
deelrapporten. 
   Op het vlak van foutenrapportage leest het advies van de gemeente Zwijndrecht als een half 
requisitoir. Passeren de revue: tal van foutieve optellingen en overschrijvingen, incorrecte 
gegevens, toegekende scores niet in overeenstemming binnen het rapport, inconsistente 
conclusies, ontbrekende waardes, verkeerde scores, onzorgvuldig tot stand gekomen 
beoordelingstabellen, cruciale materiële fouten ‘die leiden tot een andere afweging tussen de 
verschillende alternatieven’, onaanvaardbare gebreken, ontbrekende kwantitatieve informatie, 
niet-coherente detaillering van betrokken informatie, enzovoort. De terminologie is van de 
gemeente, die diep moet putten uit het arsenaal van synoniemen voor wat ze zelf 
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‘onzorgvuldigheden en onvolkomenheden’ noemt. ‘Het rapport is daardoor aangetast door 
onduidelijkheid, fouten en onzorgvuldigheid,’ stelt het advies. ‘De toegankelijkheid en 
leesbaarheid van het rapport is daardoor ondermaats.’ 
   Een double-check in het advies van de stad Antwerpen bevestigt dit beeld. We citeren de 
commentaren bij bv. deelrapport 4 van het ontwerp-MER (pp.43-44 van het advies): 
 
o In het deelrapport staan tal van onzorgvuldigheden o.a. (niet limitatief): 

o 3.2.2 Het is niet duidelijk hoeveel % de totale stijging verkeer, bestemmings- en 
doorgaand verkeer samen bedraagt. Er lijkt ook een discrepantie te zijn tussen de 
cijfers in de tekst en in de tabel; 

o p.44 “De zeer sterke stijging van het aantal gereden voertuigkilometers op het 
onderliggende wegennet (+22% personenwagenverkeer en +26% vrachtverkeer 
t.o.v. Bestaande Toestand) hebben een negatieve impact op de mogelijkheden van 
de andere modi.” versus “Het aantal voertuigkilometers: stijging in REF0.0.0 op 
N- en L-wegen met 26% voor personen en 14% voor vracht t.o.v. de Bestaande 
Toestand.” Deze cijfers komen niet overeen; 

o p.49 1275 pae dubbele Scheldekruisingen volgens tekst komt niet overeen met 
3100 pae in tabel; 

o Voor verschillende scenario’s o.a. p.82 staat volgende conclusie “Intensiteiten op 
de R1 Zuid-Oost zijn nagenoeg dezelfde voor beide alternatieven doordat er bij 
Meccano (…) meer verkeer over het onderliggende wegennet blijft rijden (…).” 
Dit is echter niet afleidbaar, en zelfs eerder tegengesteld aan de cijfers uit de 
fiches en de verschillenplots in bijlage; 

o p.101 “De op- en afritten van de Meccano met de Noorderlaan worden significant 
minder gebruikt (7100 pae, terwijl dit in REF2.0.0 6800 pae bedraagt).” 7100 is 
meer dan 6800; 

o p.212 De verkeersintensiteiten voor A102 staan als 0 weergegeven in scenario mét 
A102. 

 
In het advies van de milieuraad van Antwerpen werd sterke taal gebezigd over de vaststelling 
van fouten, in het ongunstige advies van de provincie Oost-Vlaanderen werd gewezen op de 
vele kennislacunes, zelf stelden we een waslijst van fouten op die we als insprekers van een 
alternatief helaas niet konden inbrengen tijdens de adviesronde. In de pers lazen we dat ook 
de cel-MER honderden opmerkingen formuleerde bij het ontwerp-MER. 
   Alleen al uit het uitvoerige karakter van het advies van de gemeente Zwijndrecht (63 
bladzijden) en de inhoud ervan mag blijken dat 
(1) het ontwerp-MER verre van rijp was om vrijgegeven te worden aan adviesorganen; 
(2) adviesorganen niet beschouwd mogen worden als redacteurs van een MER-rapport; 
(3) die adviesorganen op basis van een dergelijk ontwerp-MER onmogelijk konden toekomen 
aan het geven van een relevant advies, laat staan een positief advies; 
(4) betwijfeld kan worden dat in de voorziene tijdsspanne van enkele weken zelfs maar kan 
gewezen worden op alle fouten in een dergelijk ontwerp-MER (ter zake stelden we een zeker 
onevenwicht vast in het advies van Zwijndrecht, waaruit blijkt dat de gemeente voor 
specifieke deelrapporten wellicht meer kennis kon inbrengen dan voor andere; zie ook onze 
opmerking hoger over de waarschijnlijkheid dat de stad Antwerpen geen personeel kon 
vrijmaken met het oog op het opmaken van in het ontwerp-MER ontbrekende synoptische 
verkeerstabellen) en  
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(5) eveneens betwijfeld kan worden dat het MER-team – gelet op de zwaarwegendheid van 
vele commentaren – in staat was om op korte tijd die commentaren te honoreren met het oog 
op een correct en evenwichtig plan-MER. 
 
De geschetste situatie kan niet weggewuifd worden met ‘er gebeuren al eens vergissingen’ bij 
het opmaken van een volumineus ontwerp-MER. Een dergelijke teneur ware een onterechte 
minimalisering van de draagwijdte van de vaststellingen, niet alleen omdat de focus bij het 
adviseren moet kunnen liggen op het geven van inhoudelijke feedback i.p.v. op tekstredactie 
(alle tijd en energie die een adviesinstantie in dat laatste moet investeren gaat af van de tijd en 
energie die in inhoudelijke lectuur kan worden geïnvesteerd), maar ook omdat dan wordt 
voorbijgegaan aan eventuele externe factoren die hebben geleid tot de vastgestelde 
slordigheid bij de opmaak van het plan-MER. 
   Alles wijst erop dat de hoge foutenlast in het ontwerp-MER het gevolg is van een 
overhaaste vrijgave van het rapport. De reden voor die overhaasting moet worden begrepen in 
de politieke context van het dossier. We wezen reeds op de perslunch van 8 november 2013, 
waartoe de opdracht twee weken eerder werd gegeven vanuit het kabinet van de minister van 
Mobiliteit. Het ontwerp-MER was op dat moment verre van af. De verkeersmodelleringen 
waren nog niet gevalideerd, dat gebeurde pas in de week van de perslunch (het deelrapport 
‘Doorrekeningen Plan-MER Oosterweelverbinding’ dateert van 7 november 2013). Diverse 
deelrapporten van het ontwerp-MER waren nog niet ingediend door de MER-deskundigen. 
Het deelrapport 13 (Synthese en Conclusies) kon in afwachting van de ontvangst van die 
rapporten nog niet geschreven worden door de MER-coördinator. 
   Studiegroep Antea werd in die periode politiek onder druk gezet om het ontwerp-MER 
tegen 8 november 2013 af te werken, waardoor er heel wat fouten in het document slopen. Op 
4 november 2013, enkele dagen voor de perslunch, schetste de krant De Standaard de reden 
van die druk in een artikel met de sprekende titel ‘Oosterweelverbinding maakt zich op voor 
Deadline 4/4’: 
 
‘De Vlaamse regering beslist definitief over de Oosterweel-verbinding over precies vijf 
maanden, op 4 april 2014. Het scenario voor die 'Deadline 4/4' ligt klaar. Het is erg krap, 
maar haalbaar. 
(…) Tenzij er nog een kink in de kabel komt, zou het vanaf nu snel kunnen gaan. Woensdag is 
er al een politiek stuurcomité van de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de 
bouwheer van de Oosterweel), met vertegenwoordigers van de regering. En de eerste versie 
van het Plan-MER wordt vrijdag verwacht. Daarin worden nog vijf mogelijke oplossingen 
(onder meer ook het Meccano-tracé en een tunnel dwars onder Antwerpen) vergeleken. 
Verschillende adviesorganen moeten tegen begin december hun opmerkingen over de 
tekst geven. Als het BAM-tracé als beste naar voren komt, is de trein vertrokken. 
(…) Komt er nog een oplossing voor de verkiezingen? Dat is weldegelijk de bedoeling. Tegen 
eind januari moeten de adviezen over het Plan-MER verwerkt zijn, met onder meer een 
veiligheidstoets van de wegen en tunnels, een toetsing aan de Seveso-richtlijn (risico's 
industriële ongevallen) en een maatschappelijke kosten-batenanalyse. In een uitgebreide 
motivatie en argumentatie wordt dan uitgelegd waarom één oplossing de beste is. Daarna 
wordt het gas geven om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan op tijd klaar te krijgen voor 
de allerlaatsteVlaamse ministerraad, over precies 5 maanden, begin april 2014. Geen enkele 
regeringspartij wil zonder oplossing naar de kiezer. In de maanden daarna wordt de volgende 
horde de financiering, maar de investeringssterren voor dit soort grote projecten zouden op 
dit moment vrij gunstig staan. Deadline 4/4 begint... hier.’ 
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Op 25 mei 2014 waren er Vlaamse verkiezingen, het terugtellen was begonnen. Gelet op de 
voorziene termijnen van ontbinden parlement en regering in lopende zaken plus de verwachte 
campagnemodus op het einde van de bestuursperiode, bleek de regeringsvergadering van 4 
april 2014 (daags voor de paasvakantie) de laatste kans voor de Vlaamse regering om nog 
tijdens de legislatuur het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding goed te keuren. Om de 
daartoe noodzakelijke adviezen tijdig binnen te hebben, moest dat ontwerp-GRUP tegen ten 
laatste half februari naar de adviesinstanties. Het ontwerp-GRUP kon pas opgemaakt worden, 
nadat het plan-MER definitief was goedgekeurd. Om dat tijdig gedaan te krijgen, werd beslist 
dat het ontwerp-MER ten laatste tegen 21 januari 2014 door studiegroep Antea moest worden 
ingediend bij de cel-MER. Voor dat ontwerp-MER waren verplicht adviezen in te winnen bij 
insprekende overheden en adviesorganen, die daartoe vier weken hadden. Om die adviezen 
nog te kunnen verwerken tegen 21 januari moest het ontwerp-MER nog in de eerste helft van 
november aan hen voorgelegd worden. En zo kwam men uit op 8 november 2013 als deadline 
voor vrijgave van het ontwerp-MER Oosterweelverbinding. 
   Diezelfde dag werd de perslunch georganiseerd, waarop ook aangekondigd werd dat de 
finale versie van het plan-MER verwacht werd tegen 21 januari 2014. 
 
De kennisgeving voor de plan-MER Oosterweelverbinding werd precies twee jaar daarvoor 
goedgekeurd, op 8 november 2011. Dit bracht sommigen ertoe om te concluderen dat het nu 
stilaan tijd werd om te landen. In het Deadline-artikel formuleerde De Standaard dit zo: ‘Een 
Plan-MER opstellen vraagt nu eenmaal tijd – al merken sommigen op dat men wel erg 
grondig, erg voorzichtig en dus ook erg tijdrovend tewerk is gegaan.’ De duur van het 
onderzoek verbergt echter een onevenwicht tussen de eerste onderzoeksfasen, die inderdaad 
grondig verliepen, en de laatste onderzoeksfase, die klaarblijkelijk op een drafje werd 
afgehandeld. Dat laatste valt te betreuren, omdat pas in deze laatste fase de effecten in kaart 
gebracht worden, na een lange periode van trechtering en verkeersmodellering van 
alternatieven. In die fase pas kunnen de MER-deskundigen hun deelrapporten schrijven, 
wanneer hen de gegevens uit de vooronderzoeken (trechtering, verkeersmodellering) ter 
beschikking worden gesteld. 
   Na de kennisgeving (november/december 2011) en de verwerking van 129 ingediende 
reacties werden de eerste richtlijnen voor de plan-MER uitgevaardigd op 27 april 2012, 
waarna een technische trechteringsfase volgde om te komen tot een eerste selectie van 
redelijke alternatieven en combinaties. Daarop volgde een fase waarin deze alternatieven en 
combinaties verkeerskundig werden doorgerekend en de toepasbaarheid van mogelijke 
exploitatievarianten werd geëvalueerd. Dit resulteerde in nieuwe aanvullende richtlijnen op 30 
mei 2013, waarna de vierde en laatste fase van het MER-onderzoek werd opgestart. Pas vanaf 
juni 2013 dus werden de alternatieven en combinaties met exploitatievarianten doorgerekend, 
de lucht- en geluidseffecten daarvan (letterlijk) in kaart gebracht (door VITO) en het 
uiteindelijke effectenonderzoek gevoerd door de MER-deskundigen. Op 28 oktober 2013, 
amper tien dagen voor het ontwerp-MER werd vrijgegeven, volgden nog bijkomende 
aanvullende richtlijnen. 
   Dit onevenwicht qua tijdsduur van de onderzoeksfasen veroorzaakte niet alleen de 
geschetste grote foutenlast, maar leidde volgens de gemeente Zwijndrecht ook tot 
eenzijdigheid binnen het ontwerp-MER. In haar advies schreef de gemeente hierover dit: 
‘De discipline mobiliteit werd gedetailleerd onderzocht terwijl de overige disciplines veel 
minder nauwkeurig werden onderzocht of beschreven.  Hiertussen is een wanverhouding.  
Nochtans dient een MER-rapport aan het milieubelang en de veiligheid en de gezondheid van 
de mens een plaats toe te kennen die evenwaardig is aan de sociale, economische en andere 
maatschappelijke belangen (art. 4.1.4, §1 DABM). Dit werd ook duidelijk vooropgesteld in de 
gecoördineerde richtlijnen, p. 4.’ 
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Op 8 november 2013 werd het ontwerp-MER over Oosterweel en alternatieven vrijgegeven. 
Toen konden de MER-opdrachtgever BAM en de Vlaamse regering het volgende vaststellen: 
- dat het voorlopige rapport omver viel van de fouten: honderden en honderden fouten, 
waarover ook in de pers werd bericht; 
- dat de randvoorwaarde gehanteerd door de regering (exploitatievariant tol aan Oosterweel + 
vrachtverbod aan Kennedytunnel) ‘contraproductief’ genoemd werd door de onderzoekers; 
- dat gedifferentieerde tolheffing als betere optie naar voor werd geschoven en dat deze 
exploitatievariant enkel bleek doorgerekend voor de Oosterweelverbinding, niet voor de 
alternatieven en combinaties. 
   Op dat moment hadden BAM en de Vlaamse regering (99% aandeelhouder van BAM) de 
opdracht moeten geven om alsnog ook de alternatieven door te reken met gedifferentieerde 
tol, met het oog op het faciliteren van een correcte afweging door de regering.  
   Dat is niet gebeurd. Wat gebeurde wel in de plaats?  
- de druk werd opgevoerd op studiegroep Antea om zo vlug mogelijk het plan-MER af te 
werken; 
- de opdracht werd gegeven om het voorlopige GRUP Oosterweelverbinding zo goed als af te 
werken tegen het moment waarop het MER definitief goedgekeurd zou zijn; 
- de opdracht werd gegeven om het visuele materiaal van de aanpassingen aan het BAM-tracé 
ter hoogte van de Antwerpse ring op te leveren, met het oog op het publiek verkocht krijgen 
van een regeringsbeslissing waarbij werd vastgehouden aan dat tracé. 
   Of hoe politieke tijdsdruk in de weg kan zitten van behoorlijk bestuur. Naar verluidt waren 
studiegroep Antea en de cel-MER zelf niet opgetogen over deze werkomstandigheden. In 
januari gaf Antea te kennen nog verschillende maanden nodig te hebben om het MER te 
finaliseren, maar die tijd was er om politieke redenen niet. De opgelegde deadline werd met 
slechts twee weken verlengd. Op 9 januari schreven we in dat verband het volgende in een 
persbericht: 
 
‘Eergisteren raakte bekend dat de makers van het plan-MER over de Oosterweelverbinding 
een paar weken extra tijd nodig hebben om hun rapport te finaliseren. De politieke deadline 
van 21 januari wordt niet gehaald. Reactie uit politieke hoek en bij de BAM? Dat dit geen 
belemmering mag vormen om tegen begin april alsnog het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
BAM-tracé vast te leggen. Hun conclusies over het plan-MER liggen dus al vast: de winnaar 
is de Oosterweelverbinding. 
Dat het Meccanotracé goed scoort op het vlak van mobiliteit en beter dan de 
Oosterweelverbinding op het vlak van leefbaarheid, blijkens het voorlopige MER-rapport? 
Niet relevant. Dat er nog honderden opmerkingen vanuit de adviesorganen en de dienst-MER 
verwerkt moeten worden vooraleer een definitief rapport op tafel ligt? Pro-forma-kwestie, 
blijkbaar. Dat vragen rijzen over de robuustheid van de verkeersmodelleringen? Geen tijd 
daarvoor, want het moet vooruit gaan en de buitenwacht begrijpt toch niet waarover dat 
gaat.’ 
 
De politiek opgelegde tijdsdruk blijft negatief wegen op het dossier, ook nadat studiegroep 
Antea op 6 februari 2014 een finale versie van het plan-MER overhandigt aan de cel-MER. 
   De 14 deelrapporten tellen samen 2264 bladzijden. De bijlagen tellen ook nog eens 1904 
bladzijden, voornamelijk kaartenmateriaal. De cel-MER ontvangt deze bundel op donderdag 6 
februari 2014. Twee werkdagen later, op maandagochtend 10 februari 2014, verklaart de cel-
MER de bundel gelezen en goedgekeurd, na druk vanuit de kabinetten om hier spoed achter te 
zetten. Een ruim 4000 bladzijden tellend rapport over het grootste, meest complexe en meest 
controversiële infrastructuurproject van Vlaanderen passeert zo onder de radar. 
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   Geloofwaardig is dit allerminst. Niemand krijgt 4000 bladzijden ‘gelezen’ laat staan 
‘goedgekeurd’ op zo’n korte tijd. Dit is een aanfluiting van goed bestuur, dat blijkens art. 
4.2.10 DABM voorschrijft dat de cel-MER het plan-MER ‘inhoudelijk’ toetst en daartoe een 
termijn van maximaal vijftig (!) dagen mag benutten. De cel-MER had dus tijd tot 28 maart 
2014 om de vele duizenden bladzijden op een ernstige manier na te kijken, wat geen 
overbodige luxe is na de vele kritiek die er was gekomen op de kwaliteit van het ontwerp-
MER. 
   Was de ernst van het MER-onderzoek al ondergraven op 8 november 2013, dan vielen de 
maskers helemaal op 10 februari 2014: de enige instantie die moet toetsen of het 
‘onafhankelijk’ tot stand gekomen MER-onderzoek kwaliteitsvol is verlopen, deed dat 
uitdrukkelijk niet. De stempel bovenhalen bleek te volstaan. 
   Het vorige plan-MER over de Oosterweelverbinding (toen nog met Lange Wapper) werd 
bijna tien jaar geleden, op 19 november 2004, door de MER-onderzoekers overhandigd aan de 
cel-MER. Toen had de cel-MER 32 dagen nodig om het rapport goed te keuren. Daarmee is 
alles gezegd. 
   Het MER-rapport grondig doornemen behoorde deze keer niet tot het takenpakket van de 
cel-MER, vond de Vlaamse regering, want dat stond het creëren van een voldongen feit vlak 
voor de verkiezingen in de weg. Dat feit was het ontwerp-GRUP dat in onderhavig openbaar 
onderzoek ter inzage ligt. Om het ontwerp-GRUP op 4 april 2014 goedgekeurd te krijgen, 
moest de regering ten laatste op 14 februari 2014 een voorkeursbeslissing nemen op basis van 
een goedgekeurd plan-MER. Op 8 februari 2014 schrijft Het Laatste Nieuws in dat verband:  
 
‘Nu al staat vast dat het Oosterweel-dossier volgende week vrijdag op de agenda staat van de 
Vlaamse regering. Merkwaardig, want de onafhankelijke MER-cel moet de komende dagen 
nog oordelen over het milieueffectenrapport. "Maar die stap kan heel snel genomen worden", 
zegt Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).’ 
 
De stap werd dus inderdaad ‘heel snel genomen’. En het vervolg van de 
besluitvormingsprocedure verliep zo mogelijk nog sneller. Twee dagen later raakt bekend dat 
de Vlaamse regering pro de Oosterweelverbinding heeft gekozen, op basis van ‘lectuur’ van 
het MER-rapport. Op vrijdag 14 februari geeft de regering hierover een persconferentie, waar 
ook BAM mee aan tafel zit. De voorzitter van de raad van bestuur van BAM zegt er voor de 
camera’s dat zij die zich gedupeerd voelen door de gang van zaken ‘maar eens goed in de 
spiegel moeten kijken’ vooraleer stappen te zetten. 
   Op dinsdag 18 februari staat het volledige ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding al online 
(= 127 bladzijden + tal van plannen + 11 bijlagen); de volgende dag worden de 
adviesinstanties uitgenodigd voor een plenaire vergadering. Aan de adviesinstanties wordt 
middels een powerpoint verduidelijkt dat er druk staat op de timing van de besluitvorming en 
dat die timing bijgevolg ‘zeer strak’ is: 
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In het regeringsbesluit ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding van 4 april 2014 lezen we: 
 
Overwegende dat in de beslissing van de Vlaamse Regering van 14 februari de Vlaams 
minister bevoegd voor ruimtelijke ordening gelast wordt met de opmaak van de GRUP tot 
wijziging van het GRUP Oosterweelverbinding van 16 juni 2006 etc. 
 
Uit bovenstaand relaas moge blijken het ontwerp-GRUP feitelijk al klaar lag, toen de minister 
‘gelast’ werd met de opmaak ervan, wat de vooringenomenheid van de politieke 
besluitvorming in dit dossier nog maar eens in de verf zet. Minstens lijkt de opmaak van het 
ontwerp-GRUP al te zijn opgestart vóór de oplevering van het plan-MER. 
   In het ontwerp-MER van 8 november 2013 stonden op p.9 van het inleidende deelrapport de 
volgende stappen van de verdere besluitvorming opgelijst. We lazen er:  
 
‘De opmaak van het nieuw gewestelijk RUP voor de nieuwe Scheldekruising is de 
eerstvolgende stap. Er wordt gesteld dat de GRUP procedure deels samenloopt met de MER-
procedure.’ 
 
De passage werd geschrapt in de uiteindelijke versie van het plan-MER. We kunnen begrijpen 
waarom dat gebeurde, aangezien ze een indicatie inhoudt van een voorkeursbehandeling voor 
één alternatief tijdens de MER-procedure en bijgevolg het basisprincipe van die procedure 
ondergraaft. Een GRUP-procedure die ‘deels samenloopt met de MER-procedure’ wijst 
immers op het voorbarige opmaken van een ontwerp-GRUP voor één tracé, tenzij tegelijk 
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vele versies van een GRUP gemaakt worden, nl. zo veel als er alternatieven voorliggen in de 
MER-procedure. Dat laatste lijkt weinig aannemelijk. 
   Maar het is niet omdat je een zin schrapt, dat daarmee ook de realiteit achter de zin 
verdwijnt. 
 
1.1.7. 
In haar advies bij het ontwerp-MER plaatste de gemeente Zwijndrecht behalve bij het slordige 
karakter van het rapport (incl. hoge foutenlast) ook heel wat vraagtekens bij de manier van 
evalueren. We lezen over dubbelzinnige formuleringen, effecten die niet in rekening zijn 
gebracht of zijn geminimaliseerd, beschreven effecten die niet steeds steunen op 
draagkrachtige gegevens, beoordelingen die niet in verhouding staan tot elkaar en/of het 
beoordelingskader, effecten van de verschillende tracés die niet op gelijke wijze worden 
beoordeeld. Vaak duiken termen op als ‘tendentieus’, ‘weinig genuanceerd’, ‘niet op 
gelijkwaardige wijze’, ‘misleidend’, ‘onevenwichtig’, enzovoort:. 
 
‘Het is onduidelijk hoe de rangschikking in de eindtabel werd opgemaakt en tot stand kwam. 
Waarop hebben de auteurs zich gebaseerd? De opgenomen toelichting is onvoldoende. 
Het is zeer onwaarschijnlijk, gezien de nadruk op ‘kleine verschillen’ in alle deelrapporten, 
dat de opgemaakte rangschikking in de verschillende domeinen (mobiliteit, ruimtelijk en 
leefbaarheid) absoluut is. Veel aannemelijker is dat er clusters van alternatieven zijn die 
eigenlijk niet aan elkaar verschillen. Dat wil zeggen alternatieven die een vergelijkbare score 
hebben, en als een ex-aequo kunnen beschouwd worden, omdat ze niet ‘significant’ (in de 
statistische zin) verschillen, en de onderlinge verschillen door ‘toeval’ kunnen tot stand 
gekomen zijn. Naast de clusters (niet echt verschillend in de rangschikking, ex-aequo), zijn er 
alternatieven die wel ‘significant’ kunnen verschillen van de anderen. Op die manier 
weergegeven, geeft de eindconclusie een eerlijker en realistischer beeld van de echte 
verschillen. Waarom dit niet op deze wetenschappelijk te verantwoorden wijze is 
weergegeven, is niet beschreven. De rangschikking op pagina 73 is tendentieus, en doet 
volledig afbreuk aan het rekenwerk en de modellering uit de deelrapporten. 
(…) In de eindbeoordeling worden elementen van verschillend gewicht op een tendentieuze 
wijze naar voor geschoven en tegen elkaar afgezet. Deze vormen geen correct en afdoende 
genuanceerd beeld van de werkelijke (omvang van de) effecten.  
Voor de ruimtelijke disciplines is er een onaanvaarbare discrepantie tussen de 
eindbeoordeling in deelrapport 13 en de inhoud van de deelrapporten. 
(…) Het deelrapport blijft op een al te globaal niveau zonder de gehanteerde systematiek 
concreet te verduidelijken, waardoor de gemaakte beoordelingen niet rechtstreeks 
onderbouwd worden. Er wordt niet verduidelijkt welke fauna en flora in het gedrang komt in 
welke gebieden, welke oppervlakten aan ecotopen verdwijnen in de verschillende 
alternatieven. Slechts her en der worden oppervlaktes weergegeven, doch op een niet 
vergelijkbare wijze. Nochtans is de effectbeoordeling bv. op het vlak van ecotoopinname o.a. 
geënt op de ingenomen oppervlakte (cf. deelrapport 7, p. 31-32). 
(…) De conclusies geformuleerd op p. 57 en zoals overgenomen in het deelrapport 13 (p. 39) 
behandelen de verschillende alternatieven niet op gelijkwaardige wijze. De elementen die 
worden meegenomen in deze samenvattende conclusies zijn bij de verschillende alternatieven 
van zeer verschillend gewicht, doch dit blijkt niet uit de formulering. Op die wijze is de 
formulering van de conclusies misleidend. Ofwel moeten ze een grotere mate van detail en 
nuance vertonen ofwel moet worden gefocust op de werkelijk onderscheidende elementen. 
(…) De uiteindelijke beoordeling voor de Oosterweelverbinding op het vlak van fauna en 
flora kan niet correct zijn. Bovendien wordt het significantiekader niet op gelijke wijze 
toegepast voor de verschillende alternatieven. Het volstaat om de figuren opgenomen in het 
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deelrapport te bekijken om te zien dat de Oosterweelverbinding dwars door een zeer 
belangrijke natuurkern op linkeroever snijdt en hierop ingrijpt, terwijl het Meccanotracé uit 
dit kerngebied wegblijft. Figuur 13 laat zien dat dit kerngebied faunistisch en biologisch van 
groot belang is. De globale beoordeling lijkt hier manifest niet mee in overeenstemming. 
De te positieve beoordeling is deels te verklaren doordat de reeds gerealiseerde mitigerende 
maatregelen ten onrechte reeds worden verrekend, enkel voor dit alternatief zonder na te 
gaan of deze actueel daadwerkelijk nog een mitigerende rol kunnen vervullen, en anderzijds 
door de materiële fouten in de beoordelingstabellen.   
Uit nazicht blijkt echter toch ook dat voor verschillende aspecten men milder heeft geoordeeld 
voor de Oosterweelverbinding dan voor bv. het Meccanotracé. Het Meccanotracé op zich 
wordt overigens op sommige aspecten te negatief beoordeeld rekening houdend met het 
significantiekader.’ 
 
We citeerden uitvoerig, omdat dit het advies betreft van een van de twee gemeenten die het 
bouwproject zoals afgebakend in het ontwerp-GRUP op het eigen grondgebied ziet gesitueerd 
en omdat uit de opmerkingen zoals geformuleerd in het advies blijkt dat het gemelde 
tendentieuze karakter van het ontwerp-MER bijna steevast in het nadeel van het 
Meccanotracé werkt. Het advies is bijgevolg alleszins ernstig te nemen, de opmerkingen zijn 
als relevant te beschouwen.   
   Ook die andere gemeente, de stad Antwerpen, bespeurde onevenwichten in het ontwerp-
MER die resulteren in het ten onrechte benadelen van het Meccanotracé in de gemaakte 
evaluaties. We geven een voorbeeld (advies, p.48):  
 
o De beoordeling van de effecten op Oude Landen en op Blokkersdijk komt onevenwichtig 

over: 
o Het belang van Blokkersdijk als VEN- en IVON-gebied, erkend natuurreservaat, 

beschermd landschap en vogelrichtlijngebied onder Natura 2000 met de daarbij 
behorende gewestelijke en specifieke instandhoudingdoelstellingen wordt 
onvoldoende in de verf gezet;  

o Statuut en de problematieken van Blokkersdijk zijn anders dan die van Oude 
Landen. (1) Blokkersdijk kan niet uitbreiden en moet ecologisch beter worden 
verbonden met de omgeving (zie ecologische relatie in groenplan). (2) Ook de 
context van beide is verschillend (Oosterweel meer in stedelijk gebied, Meccano 
meer in landelijk gebied): moeilijkheden en urgenties op vlak van ecologische 
verbindingen zijn groter in stedelijk gebied. (3) Ten laatste is de morfologie van de 
oplossing verschillend: op linkeroever is de verkeersafwikkeling van Oosterweel 
en Oosterweel-Noord bijna volledig bovengronds of in sleuf, hetgeen de overlast 
op de omgeving vergroot en de barrière-werking verhoogt. Het Meccano-tracé 
(cut en cover) leidt weliswaar tijdens de werf tot verstoring van de omgeving en na 
realisatie tot een vermindering van de ecologische kwaliteit op het tunneldek 
(beperkte teelaarde), maar de ecologische verbinding wordt bij een tunnel niet 
verstoord (gelijk niveau);  

Wanneer we uit tabel 5 (indicator- en doelsoorten van ecologische kerngebieden Antwerpen) 
van het Bovenlokaal Groenplan Antwerpen alle indicatorsoorten die op de prioritaire lijst 
van de provincie en/of op bijlage I (Vogelrichtlijn, Europese beschermde soorten) of bijlage II 
of IV (Europese beschermde soorten) van de habitatrichtlijn voorkomen selecteren, blijkt dat 
Blokkersdijk aanzienlijk meer 


