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aanlegfase. Vanaf de exploitatiefase, als de overkapping van de tunnel is gerealiseerd, wordt 
verwacht dat de effecten te verwaarlozen zullen zijn, indien ingrepen de precieze relaties 
tussen de gebieden herstellen. Dit zal echter afhankelijk zijn van de inrichting van de ruimte 
op het tunneldak.’ 
 
Omdat het Meccanotracé door agrarisch gebied loopt, vroeg het MER-team bij de dienst 
Landbouw en Visserij een bijzondere landbouwimpactstudie op voor dit tracé. Het valt te 
betreuren dat het team dit niet ook deed voor de natuurgebieden, bijvoorbeeld het Sint-
Annabos, waarover in het plan-MER nauwelijks wetenschappelijke gegevens terug te vinden 
zijn. Door Natuurpunt WAL spontaan aangeleverd kwantitatief onderzoek over ter plekke 
aangetroffen waardevolle spinnen- (67 soorten/14 families/5 van de rode lijst), broedvogels- 
(minstens 40 soorten) en paddenstoelenbestanden (571 soorten, waarvan 12 van de rode lijst) 
werd in het MER-rapport genegeerd. 
   Kijken we naar de kaart ‘Situering van de tracé’s op de Landbouwtyperingskaart’ uit de 
landbouwimpactstudie en zoals weergegeven in deelrapport 9 op p.46, dan wordt een en ander 
duidelijk over de volledige koppeling van de ongunstige beoordeling van het Meccanotracé 
‘aan het feit dat dit alternatief als enige een aanzienlijke impact heeft op het landschappelijk 
en agrarisch waardevol open ruimtegebied ten westen van Zwijndrecht ‘: 
 

 
 
Door het blijkens de legende met donkergroen aangegeven landbouwgebied met ‘zeer hoge 
waardering’ lopen twee varianten van het Meccanotracé: het door ons in december 2011 
ingesproken tracé naast de kmo-zone Schaarbeek en de westelijker gelegen, aan de insprekers 
opgedrongen variant die tijdens het MER-onderzoek werd toegevoegd, nadat pal op het 
Meccanotracé bewust een gevangenis was vergund door de Vlaamse regering – zie hiervoor 
ook onder 1.3.1.  
   Over de fysieke onverenigbaarheid van gevangenis en tracé op dezelfde plek staat in 
deelrapport 3 (p.41) van het plan-MER dit vermeld: 
 
‘Dit knelpunt zou op drie manieren kunnen opgelost worden: 
• De interne inrichting van het gevangenisterrein wordt alsnog aangepast, zodat het 
knooppunt E17-Meccano toch fysiek mogelijk gemaakt wordt; 
• Het tracé schuift ca. 200 m oostwaarts, zodat het knooppunt volledig buiten het 
gevangenisterrein valt; dit vereist evenwel de onteigening van een deel van bedrijventerrein 
Schaarbeek en een aanpassing van knooppunt Kruibeke; 
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• Het tracé schuift op naar het noorden en westen, zodat het rond het gevangenisterrein loopt, 
doorheen onbebouwd landbouwgebied. 
 
Omdat wij de eerste oplossing de bestuurlijk meest voor de hand liggende vonden en de 
tweede oplossing de meest elegante variant, namen wij nog tijdens de MER-procedure als 
insprekers van het Meccanotracé uitdrukkelijk afstand van de derde oplossing, wat ook 
geakteerd werd in deelrapport 3 van het plan-MER (p.42): 
 
‘De insprekers van het Meccanotracé wensen zich evenwel uitdrukkelijk te distantiëren van 
deze suggestie van de MER-coördinatoren. Zij zijn in functie van zuinig ruimtegebruik en 
beperking van de milieueffecten voorstander van optie 1 of een combinatie van opties 1 en 2. 
Met het oog op het vrijwaren van hun (in de kennisgeving en richtlijnen opgenomen) 
basisvoorstel hebben de insprekers in het najaar van 2011 diverse juridische stappen gezet 
m.b.t. de voor de gevangenis verleende bouw- en milieuvergunningen.’ 
 
De derde oplossing werd in het plan-MER desondanks de basisvariant, met negatieve 
gevolgen voor de ruimtelijke impact van het Meccanotracé, wat nog duidelijker blijkt uit een 
andere kaart uit de landbouwimpactstudie, nl. de ‘Situering van de tracé’s t.o.v. de 
herbevestigde agrarische gebieden’ (deelrapport 9, p.47): 
 

 
 
Het door ons beoogde zuinige ruimtegebruik en navenante beperken van milieueffecten komt 
goed tot uiting op deze kaart: het ingesproken concept snijdt nauwelijks open ruimte aan in 
deze zone, terwijl de derde ‘oplossing’ kilometerslang en op maaiveld door zeer hoog 
gewaardeerd landbouwgebied gaat. 
   Dit vertaalt zich voorspelbaar in twee uiteenlopende scores. 
   Op p.26 van deelrapport 9 lezen we de evaluatie voor ‘wijziging ruimtegebruik’ van de 
derde oplossing, tevens basisvariant: ‘Gezien de landbouwwaarde van de landbouwpercelen 
die over ca. 3 km worden ingenomen worden de effecten tav verlies aan waardevol 
landbouwgrond als significant negatief (--) beoordeeld.’ En nog: ‘Gezien het tracé tussen de 
E17 en het Fort van Zwijndrecht op maaiveld niveau wordt aangelegd resulteert dit in een 
versnippering van de aaneengesloten agrarische structuur ten noorden van de E17. De effecten 
tav de ruimtelijke samenhang worden dan ook als significant negatief (--) beoordeeld.’ 
   Voor het door ons ingesproken concept met aansluiting op de E17 tussen de gevangenis en 
het bedrijventerrein lezen we een heel andere evaluatie: ‘Gezien de beperktere inname van 
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landbouwgrond dan het basistracé worden de effecten als matig negatief negatief (-) 
beoordeeld.’ 
   Op p.98 van deelrapport 8 (Landschap en erfgoed) schrijft de MER-deskundige dit over het 
door ons ingediende tracé: 
 
‘Op de ingesproken plannen van het Meccano-tracé wordt de aansluiting met de E17 voorzien 
aan de oostzijde van de nieuwe gevangenis. Dit leidt tot een meer compacte oplossing die de 
landschappelijke impact van de aansluiting beperkt. De ligging tussen het bestaande 
bedrijventerrein en de gevangenis zorgt voor minder restruimte. Omdat dit traject korter is 
neemt ook de hoeveelheid vergraven terrein, en dus de potentiële impact op archeologische 
waarden, af t.o.v. het basistracé.’ 
 
Het onderscheid is logisch. In verband met het ingesproken concept kun je hooguit stellen dat 
het de grens van het landbouwgebied een weinig in oostelijke richting doet opschuiven, niet 
dat het de samenhang ervan ondermijnt. Ook vormt de gevangenis op zich al een bijzondere 
manier van versnippering van het hoog gewaardeerde landbouwgebied, het aandeel van het 
Meccanotracé is daarbij haast irrelevant, als opvulling tussen twee bebouwde oppervlakken. 
De kmo-zone Schaarbeek en de inplanting van de gevangenis hebben de waarde van dit deel 
van het landbouwgebied onherroepelijk aangetast.  
   Hetzelfde kan overigens worden gezegd van hun impact op het complex fort van Kruibeke – 
fort van Zwijndrecht, dat in het verleden een bepalende structuur vormde in dat gebied maar 
waarvan de eenheid door de recente bouwactiviteiten definitief is doorbroken. Ook het 
afrekenen van het Meccanotracé op de verstoring van de samenhang van deze fortengordel 
(deelrapport 8, p.94) is bijgevolg vergezocht.  
   In deelrapport 8 (Landschap en erfgoed) spreken de MER-onderzoekers op p.127 zelf hun 
voorkeur uit voor de ‘uitvoeringsvariant met tracé tussen gevangenis en bedrijventerrein 
Schaarbeek i.f.v. beperking aantasting open ruimte’. Het valt te betreuren dat ze deze 
voorkeur niet hebben meegenomen in hun eindconclusie die, zoals hoger geïllustreerd, 
gebaseerd lijkt op het bagatelliseren van de impact van de Oosterweelverbinding en het ten 
onrechte uitvergroten van de ruimtelijke impact van het Meccanotracé. 
   Vooringenomenheid kan ook hieruit blijken: waar Oosterweel negatieve effecten heeft, 
wordt gewezen op flankerende en milderende maatregelen die dat kunnen ombuigen in wat in 
het ontwerp-MER ‘positieve resteffecten’ wordt genoemd, waar Meccano negatieve effecten 
heeft wordt dat in de verf gezet, terwijl ook daar natuurlijk milderende en flankerende 
maatregelen kunnen worden ingevoerd. 
 
 
1.2. Maatschappelijke kosten-batenanalyse 
 
1.2.1. 
Aan het voorliggende ontwerp-GRUP is een Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
toegevoegd over de Oosterweelverbinding en alternatieve tracés, gemaakt door RebelGroup 
Advisory Belgium.  
   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: 
 
‘Gelet op de MKBA kan besloten worden dat de netto contante waarde van alle 
infrastructuuralternatieven ruimschoots positief is. De realisatie van een derde 
Scheldekruising heeft dus een grotere economische waarde dan de uitvoering van het 
Masterplan 2020 zonder derde Scheldekruising. Het tracé Oosterweelverbinding heeft met 
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een significante voorsprong de grootste netto contante waarde van alle alternatieven en biedt 
dus een maximaal (het grootste) socio-economisch rendement.’ 
 
In de MKBA becijfert RebelGroup Advisory Belgium de netto contante waarde van een 
Oosterweelverbinding zonder sturing op 14,2 miljard €, maar dat is een scenario dat de 
regering uitdrukkelijk niet meeneemt in de regeringsbeslissing van 14 februari 2014, waarin 
geopteerd wordt voor een Oosterweelverbinding met gedifferentieerde tol. Voor dat scenario 
zakt de balans naar 10,3 miljard €, wat precies even veel is als voor het Meccanotracé met 
trajectheffing. Voor het scenario Meccanotracé met gedifferentieerde tol staat geen cijfer in de 
MKBA, omdat dit scenario niet werd doorgerekend – zie ook onder 2. Kennislacunes. 
   In het rapport wordt erkend dat deze MKBA berust op kennislacunes over diverse 
alternatieven, want enkel de ‘beschouwde exploitatievarianten’ zijn meegenomen in de 
MKBA. 
   Uit het MKBA zou blijken dat de netto contante waarde van alle infrastructuuralternatieven 
‘ruimschoots positief’ is (p.12), met saldo’s baten/kosten tot 14 miljard euro voor 
infrastructuurprojecten die 3 miljard euro kosten. Dit lijkt ons schromelijk overdreven, gelet 
op de vaststelling dat weinig infrastructuurprojecten zichzelf terugverdienen, laat staan 
zichzelf ruimschoots vier keer terugverdienen – cfr. Flyvbjerg, Bruzelius en Rothengatter: 
Megaprojects and risk: an anatomy of ambition (2003). Het is ook ongeloofwaardig gelet op 
de resultaten van de studie ‘Verkeerskundige analyse en MKBA van het Meccanotracé en de 
Oosterweelverbinding in Antwerpen’ die Transport & Mobility Leuven in september 2010 
publiek maakte. Uit die studie bleek dat beide projecten een negatief kosten-batenresultaat 
hadden, met voor elk een verhouding baten/kosten van 0,35. Dit staat tegenover een 
verhouding baten/kosten van 4,5 in de MKBA van RebelGroup Advisory Belgium. De 
discrepantie tussen de twee studies (zomaar even factor 1 op 13) is te groot om ze te negeren 
en rechtvaardigt minstens een ‘second opinion’ over de MKBA. 
   Verder komt het vreemd over dat een scenario dat in het plan-MER Oosterweelverbinding 
‘contraproductief’ wordt genoemd voor de verdeling van verkeersstromen een netto contante 
waarde van 6,7 miljard euro haalt, ofwel meer dan honderd procent rendement in relatie tot de 
kostprijs van 3 miljard euro. Het gaat om het regeringsscenario ‘tol aan Oosterweelverbinding 
en vrachtverbod in de Kennedytunnel’ dat beslist beleid was van mei 2000 tot februari 2014. 
   Er staan wel meer discutabele bevindingen in de MKBA, die mobiliteitsexperten allicht de 
wenkbrauwen doen fronsen. Een bloemlezing:  
‘De Oosterweelverbinding zonder begeleidende verkeerssturende maatregelen scoort best’ (p. 
13).  
‘Een tolstrategie moet geimplementeerd worden die de verkeersstromen zo min mogelijk 
verstoord’ (p.15). 
‘Het totaal aantal verplaatsingen in het model is constant en wordt niet door het project 
beinvloed.’ (p. 36).  
‘Het mobiliteitsoplossende vermogen is het grootst indien het verkeer vrijgelaten wordt om 
zijn optimale route te kiezen’ (p.94). 
   Ook de vaststelling dat een significant lagere kostprijs (2,24 miljard euro), een significant 
lagere onteigeningskost en significant lagere jaarlijkse onderhoudskosten voor het tracé 
‘Oosterweel-Noord’ geen enkel verschil uitmaken in de eindbalans vraagt om verduidelijking. 
 
De M van de MKBA blijkt volledig samen te vallen met de M van ‘mobiliteit’, zo schrijven 
de auteurs zelf op p.92 van de studie: 
 
‘De rangschikking tussen de alternatieven wordt volledig bepaald door de mobiliteitsbaten, 
d.w.z. door de besparing van reiskosten door personen- en goederenverkeer. Vooral de 
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vermindering van de gemiddelde reistijd en de daarmee gepaard gaande tijdskosten is 
belangrijk. Op dat vlak presteert de Oosterweelverbinding duidelijk beter dan de vier overige 
alternatieven. De Oosterweelverbinding verwezenlijkt zowel voor het lokaal als het 
doorgaand verkeer een vlottere doorstroming. Deze conclusie ligt in lijn met de bevindingen 
van de gedetailleerde analyse van de mobiliteitseffecten in de plan-milieueffectrapportage.’  
 
Op deze manier is de MKBA ten onrechte herleid tot een analyse van mobiliteitsbaten. 
Gezondheid is niet mee verrekend, tenzij uitgemiddeld over het hele grondgebied van groot-
Antwerpen: 
 
‘De bepaling van de luchtemissiekosten en de kosten van geluidshinder is gebaseerd op 
berekeningen van de emissievolumes en van het aantal aan geluidshinder blootgestelde 
personen die in het kader van de plan-milieueffectrapportage opgesteld zijn. Wat de emissies 
van luchtvervuilende stoffen betreft kan de MKBA niet in dezelfde mate als de plan-
milieueffectrapportage de effecten per deelgebied differentiëren, maar op het niveau van het 
volledige studiegebied zijn in beide analyses dezelfde uitgangspunten gehanteerd.’ 
 
Deze werkwijze is te grofkorrelig, gelet op de vaststelling dat uit de verschilkaarten voor bv. 
NO2 (stikstofdioxide) relevante verschillen blijken tussen de deelgebieden op het vlak van 
aantal getroffenen. Een MKBA is niet altijd het meest geschikte instrument voor de evaluatie 
van complexe en integrale projecten (‘Percepties op het MKBA Proces’ in Tijdschrift 
Vervoerswetenschap, juni 2012, p.68-79), maar men moet die perceptie niet nog versterken 
door met uitgemiddelden te werken voor emissie- en geluidshinder.  
 
1.2.2. 
De aan de MKBA onderliggende kostprijsberekening voor alle tracés werd gemaakt door 
Arcadis Gedas, een van de drie bedrijven die van 28 september 2001 tot 2011 binnen TV 
SAM alle studiewerk voor de concrete uitwerking van de Oosterweelverbinding verrichte. 
Vanaf 2003 gebeurde dat in opdracht van BAM. Zie onze opmerkingen in dat verband onder 
1.1.2. De opmerkingen gelden ook hier. 
   Deze zogenaamde kostenrapportage dateert van 24 december 2013, d.w.z. twee weken voor 
de opleverdatum van de MKBA (9 januari 2014). Ernstig is het allerminst, gelet op het grote 
maatschappelijke belang van dit infrastructuurproject, om een maatschappelijke kosten-
batenanalyse op twee weken tijd te maken, in volle kerstvakantie dan nog. 
   De MKBA ligt als bijlage 3f voor bij het huidige openbaar onderzoek. De kostenrapportage 
ontbreekt evenwel, wat een begrijpende lectuur van de MKBA onmogelijk maakt. Meer nog: 
ook toen in februari 2014 de MKBA publiek werd gemaakt, werd de kostenrapportage niet 
vrijgegeven, zelfs niet toen parlementsleden daarom vroegen. Ze mochten de studie gaan 
‘inkijken’, waarbij het hen verboden werd om notities te maken. 
   Als insprekers van een van de alternatieven vroegen we op 30 maart 2014 bij opdrachtgever 
BAM de kostenrapportage op binnen het kader van de wet op openbaarheid van bestuur. Op 
16 april – ofwel de allerlaatste dag binnen de wettelijk voorziene termijn openbaarheid van 
bestuur en dit op het einde van de middag (16.52u) – mailt BAM ons dit: 
 
‘Geachte, 
Onderstaande mail werd door BAM geregistreerd als aanvraag in het kader van 
openbaarheid van bestuur op 1 april 2014 onder de referte OB14-05. 
Een ontwerp van beslissing werd opgemaakt doch dient bekrachtigd te worden door de 
algemeen manager van BAM. Omwille van diens afwezigheid zal de beslissing met betrekking 
tot uw aanvraag  niet voor 21 april aanstaande kunnen overgemaakt worden. Om deze reden 
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zien wij ons genoodzaakt om de decretaal voorziene termijn van 15 dagen vanaf datum 
registratie overeenkomstig artikel 20 §2 van het decreet van 26 maart 2004 te verlengen met 
15 dagen.’ 
 
Op 30 april 2014 – opnieuw de allerlaatste dag van de wettelijk voorziene termijn – mailt 
BAM ons: 
 
‘Geachte, 
 Aansluitend op de beslissing van 16 april 2014 tot verlenging van de termijn van 15 dagen, 
kan ik u melden dat BAM in bovenvermeld dossier de hiernavolgende beslissing heeft 
genomen. (…) 
Wat het tweede onderdeel betreft, heeft BAM beslist dat het rapport Arcadis van 24 december 
2013 openbaar kan gemaakt worden. Er werd opdracht gegeven om dit document 
elektronisch beschikbaar te stellen via een website, waarvan wij u de url zullen overmaken 
van zodra de beschikbaarheid een feit is, uiteraard rekening houdende met de termijn die het 
Decreet van 26 maart 2004 inzake uitvoering van een beslissing voorziet.’  
 
Op 14 mei 2014 – laatste dag van de decretaal voorziene termijn en 45 dagen na onze 
aanvraag – is het rapport nog steeds niet online geplaatst. Op 16 mei leggen we daarom klacht 
neer bij de beroepsinstantie, met deze argumentatie: 
 
‘Op 16 april 2014 op het einde van de middag (16.52u) op het uiterste ogenblik binnen de 
door het decreet voorziene termijn liet de NV BAM mij weten dat het antwoord niet voor 21 
april  2014 zou kunnen geleverd worden. ‘Een ontwerp van beslissing werd opgemaakt doch 
dient bekrachtigd te worden door de algemeen manager van BAM. Omwille van diens 
afwezigheid zal de beslissing met betrekking tot uw aanvraag  niet voor 21 april aanstaande 
kunnen overgemaakt worden. Om deze reden zien wij ons genoodzaakt om de decretaal 
voorziene termijn van 15 dagen vanaf datum registratie overeenkomstig artikel 20 §2 van het 
decreet van 26 maart 2004 te verlengen met 15 dagen.’ 
De memorie van toelichting horende bij het decreet geeft aan in welke gevallen beroep kan 
worden gedaan op de verlenging van de termijn. ‘Een verlenging van de antwoordtermijn is 
slechts mogelijk in twee gevallen: indien de opgevraagde informatie moeilijk op korte tijd kan 
verzameld worden, of indien de toetsing aan de uitzonderingsgronden een langere termijn 
vereist.’ Uit deze toelichting blijkt duidelijk dat de afwezigheid van dhr. Van Rensbergen geen 
afdoende reden is om de verlenging toe te staan. 
Alhoewel de NV BAM te kennen gaf dat het antwoord al klaar was en dat enkel dhr. Van 
Rensbergen nog zijn handtekening diende te plaatsen onder het document werd vervolgens 
gewacht tot het volledig verstrijken van ook de verlengde termijn om het enkel nog te 
ondertekenen antwoord kenbaar te maken. 
Op 30 april 2014 op het einde van de middag (15.31u)  liet de NV BAM mij weten niet te 
zullen antwoorden op de eerste vraag en dat voor de tweede vraag mij een link zou worden 
bezorgd binnen de door het decreet voorziene termijn. Het betrof een eenvoudige mail. 
Alhoewel de handtekening van dhr, Van Rensbergen als motief werd gehanteerd om de 
termijn te kunnen verlengen kan de NV BAM me wel zijn beslissing toezenden zonder de 
beslissing ook officieel te leveren. 
Het decreet stelt in art. 20 § 3. dat de beslissing tot inwilliging zo spoedig mogelijk wordt 
uitgevoerd en uiterlijk binnen dertig kalenderdagen. Bij een verlengingsbeslissing, bedoeld in 
artikel 20, § 2, vierde lid, wordt die termijn van uitvoering gebracht op uiterlijk vijfenveertig 
kalenderdagen. 
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Het leveren van digitale documenten gebeurt doorgaans per mail gelijktijdig met het 
toezenden van de beslissing. Indien het bestuursdocument te groot is, zijn gratis diensten 
beschikbaar om de digitale levering in enkele seconden mogelijk te maken. De NV BAM 
besliste echter om de levering afhankelijk te maken van de creatie van een webdienst. 
Uiteraard maak ik geen enkel bezwaar dat de NV BAM een meer transparante houding zou 
hanteren en de studies waar ze uit citeert allemaal online beschikbaar zou stellen. Doch het 
ontwikkelen van een dergelijke site kan geen  motief zijn om opnieuw de openbaarmaking van 
een gevraagd document uit te stellen.  
Het gevraagde bestuursdocument werd eerder door dhr. Bjorn Rzoska van Groen 
opgevraagd. Op 26 maart 2014 liet dhr. Van Rensbergen weten dat het vertrouwelijke 
informatie betrof en dat de stukken bijgevolg daarom louter ter inzage waren. 
Met het antwoord van de NV BAM van 30 april 2014 geeft de NV BAM alvast te kennen dat ze 
het Vlaams Parlement met behulp van foutieve argumenten poogde haar rechten op inzage te 
beknotten. 
Door eerst de termijnen maximaal en onwettig te rekken en vervolgens de vraag niet te 
beantwoorden is duidelijk dat de NV BAM er alles wil aan doen om dit bestuursdocument niet 
beschikbaar te stellen voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Een openbaar bestuur dat op 
onwettige wijze stukken onttrekt aan de samenleving net op een tijdstip van fundamentele 
keuzes van die samenleving stelt hiermee een daad die te beschouwen is als 
verkiezingsbeïnvloeding, wat niet tot het takenpakket hoort dat ze vanwege die samenleving 
verkreeg. 
Ook het beroep tegen het uitblijven van het antwoord speelt in de kaart van de NV BAM. Het 
is de NV BAM bekend dat de beroepsinstantie doorgaans 30 dagen nodig heeft om haar 
beslissing bekend te maken. Bijgevolg rekent de NV BAM op de normale werkwijze van de 
beroepsinstantie om er zeker van te zijn dat de  openbaarmaking van de stukken niet voor de 
verkiezing hoeft.  
De beroepsinstantie kent dit dossier. Het antwoord van 30 april werd immers eveneens 
toegezonden aan de beroepsinstantie. De beroepsinstantie vraagt bij aanvang van de 
behandeling van een klacht telkens het gevraagde stuk op bij de openbare instelling. 
Aangezien de NV BAM zelf te kennen geeft dat het een openbaar document betref, en de 
beroepsinstantie technisch bij machte is om het gevraagde stuk door te zenden, kan de 
beroepsinstantie naar mijn oordeel er zelf voor zorgen dat de samenleving nog voor de 
verkiezing het gevraagde document kan doornemen.  
Ik hoop dat de beroepsinstantie wat dit onderdeel van mijn vraag betreft omwille daarvan een 
werkwijze kan hanteren die op een cruciaal ogenblik als dit er kan voor zorgen dat het 
gevraagde stuk wel openbaar kan gemaakt worden voor de verkiezing. Het lijkt me net de rol 
van de beroepsinstantie om de essentie van transparant beleid ten behoeve van de 
democratische organisatie van de samenleving te garanderen.  
(…) 
Omwille van het bovenstaande dien ik klacht in tegen de wijze waarop de NV BAM het 
decreet openbaarheid hanteert en vraag de tussenkomst van de beroepsinstantie om alsnog de 
gevraagde bestuursdocumenten te verkrijgen.’ 
 
Twee dagen na de in de klacht vermelde verkiezingen, net geen twee maanden nadat we het 
rapport opvroegen en ruimschoots voorbij de wettelijk opgelegde termijn, bezorgt de BAM 
ons uiteindelijk op 27 mei niet een url maar wel het rapport als bijlage bij een mail. Uit de 
handelswijze van BAM blijkt behalve partijdigheid ook misprijzen voor de wet op 
openbaarheid van bestuur. Een overheidsbedrijf dat te goeder trouw is had het amper 70 
bladzijden tellende rapport reeds daags na onze vraag van 30 maart kunnen leveren. Het 
vermoeden rijst dat BAM aldus handelde in overleg met politieke kabinetten. Het inhouden 
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van een dergelijk rapport ten overstaan van de politieke oppositie versterkt nog dit 
vermoeden. 
 
Tijdens de lectuur van de kostenrapportage stellen we vast dat bij het rapport zes bijlagen 
horen, waaronder de effectieve kostprijsberekening (investeringskosten, onderhoudskosten) 
van het door ons ingesproken alternatief, de Meccano. Meermaals wordt in het rapport 
verwezen naar de ‘ramingen in bijlage’. De bijlagen werden ons evenwel niet bezorgd door 
BAM. 
   Het spreekt vanzelf dat deze kostprijsberekening de hoofdreden was waarom we uberhaupt 
de studie opvroegen. Over het ontbreken van de bijlagen leggen we klacht neer bij de 
beroepsinstantie. We vragen de beroepsinstantie om aan te dringen bij de NV BAM om de 
kostenrapportage in zijn volledigheid (mét de bijlagen) te leveren. We krijgen als antwoord 
dat het dossier werd afgesloten en dat enkel beroep bij de Raad van State nog mogelijk is. 
   Moeten burgers werkelijk naar de Raad van State stappen en deze rechtsintantie belasten 
met een vraag om bijlagen bij een door een overheidsbedrijf besteld rapport over de kostprijs 
van een door diezelfde burgers ingesproken alternatief in een MER-onderzoek?  
   De handelswijze van BAM staat haaks op wat in de volgende passage uit de 
kostenrapportage (p.13) wordt gesteld: ‘Een belangrijke input bij deze MKBA is de raming 
van de investerings- en onderhoudskosten. Deze dienen voor alle alternatieven op een 
uniforme, gestandaardiseerde en transparante wijze opgesteld te worden.’ Die transparantie is 
belangrijk met het oog op het mogelijk maken van een peer review, een ‘second opinion’ die 
de kwaliteit van het studiewerk kan evalueren. In de kostenrapportage (p.30) wordt ook 
uitdrukkelijk beklemtoond dat de rapportage slechts de ‘tekstuele aanvulling’ is op de 
berekeningen van de investerings- en onderhoudskosten. De berekeningen in de bijlagen 
vormen dus de essentie van het rapport! 
   Maar na maanden vragen om de relevante stukken verkeren we zelf bij het schrijven van dit 
bezwaarschrift nog steeds in de situatie waarbij we als insprekers van een van de alternatieven 
voor de Oosterweelverbinding geen zicht kunnen verkrijgen op de manier waarop de kostprijs 
van ons alternatief concreet is berekend. Het is tekenend voor de sfeer van twee snelheden die 
weegt op dit dossier, waarbij BAM als belanghebbende stakeholder van één tracé (dat ook de 
voorkeur van de opdrachtgevende regering geniet) stelselmatig insprekers van alternatieven 
benadeelt en discrimineert in hun pogingen om – net als BAM – inzicht te verwerven over de 
technische kwaliteiten van de diverse alternatieven.  
   Daarbij vist BAM steeds weer in de poel van ‘eigen’ studiebureaus (TV SAM) voor het 
bestellen van ‘onafhankelijke’ studies. Zo lezen we in de kostenrapportage opgemaakt door 
Arcadis (p.6): 
 
‘Voor het voorkeurstracé van de Oosterweelverbinding is in 2010 een haalbaarheidsstudie 
opgesteld door TV SAM. Thans heeft RoTS (Combinatie van Grontmij en Witteveen & Bos) de 
taak van TV SAM overgenomen en heeft het CO-ontwerp afgerond.’ 
 
Na de volksraadpleging van 18 oktober 2009, waarbij het BAM-tracé (Oosterweelverbinding) 
zoals die jarenlang was uitgewerkt en onderbouwd door TV SAM was weggestemd, werd de 
Oosterweelverbinding afgevoerd. In het najaar van 2011 werd het contract tussen BAM en 
TV SAM niet verlengd. In april 2012 werd het studiewerk voor een andere 
Oosterweelverbinding op hetzelfde BAM-tracé door BAM gegund aan TV RoTS. TV SAM 
bleek te zijn vervangen door een van de voormalige partners binnen TV SAM, nl. Grontmij. 
Geen enkel onderzoek gemaakt door TV RoTS werd sinds april 2012 publiek vrijgegeven, 
ook niet op vraag van parlementsleden of Antwerpse gemeenteraadsleden. Enkel BAM en de 
politieke opdrachtgevers binnen de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur krijgen 



49 
 

de afgeronde studies te lezen. Vandaar bv. de volgende paragrafen in de kostenrapportage 
(p.11 en 17):  
 
‘Voor de berekening van de investeringskosten van de Voorkeuralternatieven wordt verwezen 
naar de CO-ramingen van RoTS en de inschrijvingsramingen van Noriant deel Linkeroever 
en Scheldetunnel. Deze zijn niet toegevoegd aan deze rapportage.’ 
(over twee variante uitwerkingen van de Oosterweelverbinding) ‘Deze beide alternatieven 
worden in deze rapportage niet verder behandeld. Voor nadere onderbouwingen wordt 
verwezen naar de diverse ramingen en rapportages van deze alternatieven.’ 
 
‘Niet toegevoegd aan de rapportage’, want derden zouden de relevante informatie kunnen 
meelezen of een peer review kunnen maken. Wie ‘nadere onderbouwingen’ wil van in de 
rapportage ‘niet behandelde’ berekeningen van het voorkeursalternatief, wordt verwezen naar 
‘diverse ramingen en rapportages’ die niet worden vrijgegeven. Wie wel beschikt over deze 
berekeningen is BAM. De agenda achter deze cultuur van geheimhouding is al jarenlang 
dezelfde: wat niet weet, niet deert. Hoe minder de bevolking weet heeft van de concrete 
dimensies van de geplande snelweg (aantal rijstroken, configuratie van verkeerswisselaars, 
uitwerking van op- en afritten, afstand van parallel- en voorsorteerstroken tot nabijgelegen 
bewoning, dwarsprofielen …), hoe vager noodgedwongen mogelijke kritiek op het project. 
Ook blijft een werkelijke onafhankelijke vergelijking met alternatieven zo onmogelijk. 
   In de kostenrapportage lezen we nog dit (p.4): 
 
‘Voor het uitwerken van deze haalbaarheidsstudie naar een conceptontwerp, voorontwerp en 
contract inclusief bijbehorende raming van kosten heeft BAM opdracht verleend aan 
Combinatie RoTS. Het conceptontwerp is gereed en door ARCADIS als onafhankelijke 
beoordeeld en getoetst of de ramingen conform de eisen van de BAM zijn opgesteld.’ 
 

TV SAM bestond uit Grontmij, Arcadis en Technum. Grontmij duikt weer op binnen TV 
RoTS, dat in opdracht van BAM de technische optimalisatiestudies maakt voor de aangepaste 
Oosterweelverbinding. Het werk van Grontmij wordt vervolgens ‘onafhankelijk’ getoetst door 
Arcadis. Beide ingenieursbureau’s leveren samen met Technum alle ‘onafhankelijke’ MER-
deskundigen. Binnen het kader van het ruimtelijk veiligheidsrapport levert TV RoTS ook de 
cruciale tunnelveiligheidsevaluatie van de Oosterweelverbinding en de alternatieven 
(effectbeoordeling ‘Verkeersveiligheid’).   
 
Voor insprekers van alternatieven blijkt het daarom onmogelijk om zicht te krijgen op het 
geheel van het door het overheidsbedrijf BAM bestelde studiewerk over het voorkeurstracé én 
over het eigen alternatief. 
   Ook tijdens de plan-MER-procedure stootten we op belemmering van inzage in bv. 
detailtekeningen van ons eigen ingesproken alternatief, het Meccanotracé. Op 20 december 
2012 ontvingen we vanwege de cel-MER per mail de vraag om commentaar te leveren bij de 
door ‘het studiebureau’ uitgewerkte technische tekeningen van het Meccanotracé. We kregen 
summiere lijnschetsen aangeleverd. Pas op 23 april 2013 en na maandenlang aandringen 
ontvingen we de autocad-files van die tekeningen, die noodzakelijk zijn om op een degelijke 
wijze de tekeningen te interpreteren. Dit leidde tot maanden vertraging bij het vastleggen van 
een overlegmoment over de tekeningen. We stellen vast dat detailtekeningen (grondplan, 
lengteprofielen, dwarsprofielen) van de alternatieven – alhoewel bezorgd aan Arcadis (p.18) – 
evenmin bij het rapport zijn gevoegd noch bij het plan-MER. 
   Waar we wel zicht op hebben is op de tekstkwaliteit van de kostenrapportage, en die is 
benedenmaats. Het rapport staat vol tikfouten, kromtaal en spelfouten. Lidwoorden ontbreken, 
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werkwoorden komen tweemaal voor in één zin, bijwoorden worden verkeerd gebruikt, 
adjectieven in enkelvoud staan bij zelfstandige naamwoorden in meervoud, enzovoort. We 
lezen over ‘een product wat een goede afwegingen gemaakt kan worden’. Zinnen als ‘De 
navolgende resultaten gelden voor de raming van het Voorkeursalternatief met bruggen over 
het Albertkanaal de in hoofdstuk 2 aangegeven uitgangspunten’ ontsieren bladzijde na 
bladzijde. Of wat te denken van dit proza: 
 
‘Om alle onderhoudskosten van combinatie gekozen alternatief met het resterende deel van de 
bestaande Ring op een gelijkwaardige manier te kunnen beoordelen, zijn van de bestaande 
Ring het maximale deel (alle alternatieven dekkend), welke beïnvloed wordt uitgegaan en de 
reeds bij de voorkeursvarianten c.q. alternatieven opgenomen delen afgetrokken.’ 
 
Dit Nederlands is zo onbegrijpelijk dat simpelweg niet valt te achterhalen wat bedoeld wordt. 
De zin staat bovendien niet minder dan vier keer op deze manier geformuleerd in het rapport. 
Op p.11 lezen we deze paragraaf: 
 
‘Grofweg wordt de verdiepte bakconstructies ca. 20m smaller. De lengte van de verdiepte 
bakconstructies zijn conform het Voorkeursalternatief. Als grondslag is hiervoor de raming 
van het Voorkeursalternatief voor gebruikt.’ 
 
Drie grammaticale fouten in drie opeenvolgende zinnen. Toen beseften we: niemand heeft dit 
rapport nagelezen, behalve misschien google translate. Een willekeurige passage dertig 
bladzijden verder: 
 
‘Daarom in de raming van de onderhoudskosten bestaande Ring van die variant c.q. 
alternatief het reeds bij de variant c.q. alternatief meegenomen deel van de bestaande Ring 
afgetrokken. Om een goed vergelijkingsvlak te hebben moeten tussen de varianten c.q. 
alternatieven moet naast de onderhoudskosten van de variant c.q. alternatief altijd het 
bijbehorende deel van de onderhoudskosten van de bestaande Ring worden meegenomen.’ 
 
Het is ronduit een schande dat een vergelijkende kostenrapportage over miljardenprojecten zo 
afgeleverd wordt bij de opdrachtgever. Als lezer moet je voortdurend grote inspanningen 
leveren om te gissen naar wat wordt bedoeld. Paragraaf na paragraaf moet je gaan hertalen en 
interpreteren. In het duur ogend colofon staan niet minder dan vier personen vermeld die het 
rapport hebben opgesteld en gecontroleerd. Dit is zuivere misleiding, want dit rapport is 
haastig opgesteld door slechts één auteur en vervolgens nooit nog door iemand nagelezen. De 
hoger aangehaalde fouten haal je er zo uit bij redactielectuur. 
   Het gaat inderdaad om een versie 0.1 van het rapport, zoals onderaan alle bladzijden staat. 
Die prille, nooit door iemand nagelezen versie van de kostenrapportage leert ons – bij gebrek 
aan bijlagen – weinig, behalve dat bij de berekening van de investeringskosten andere marges 
zijn gehanteerd voor de Oosterweelverbinding (15%) en de alternatieven (20%) (p.8, 59), al is 
dat laatste niet zeker, gelet op de paragraaf op p.15 waarin 30% marge als ‘spreidingsgebied’ 
voor de alternatieven wordt vermeld, ‘aangehouden op basis van expert judgement’. 
   Welke marge uiteindelijk is gehanteerd voor de kostprijsberekening van alternatieven 
kunnen we niet achterhalen, bij gebrek aan inzage in de bijlagen. 
 
 
 
 
 


