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   Tot vandaag ontvingen wij geen reactie van de Vlaamse overheid. Dit versterkt nog de 
eerder gewekte schijn van partijdigheid. 
   BAM en de stad Antwerpen pasten inmiddels de formulering op hun websites aan, maar dit 
opnieuw op een misleidende en regelgeving schendende wijze. 
 
 
 
2. Kennislacunes 
 
De gegevens die in het huidige openbaar onderzoek voorliggen moeten volledig en correct 
zijn én de regeringsbeslissing kunnen onderbouwen. Uit wat volgt zal blijken dat de 
beoordelingsvrijheid van de tot beslissen bevoegde overheid werd beperkt ingevolge het 
goedgekeurde plan-MER Oosterweelverbinding. Dit plan-MER vertoont fundamentele 
kennislacunes op het vlak van ten onrechte niet-onderzochte alternatieve scenario’s en 
varianten. Alternatieven blijken niet op gelijkwaardige wijze te zijn onderzocht, waardoor 
geen regeringsbeslissing kon worden genomen. Een overheid kan in beginsel immers niet 
besluiten tot niet-onderzochte scenario’s, tenzij indirect, door af te zien van de lopende 
procedure. 
 
 
2.1. Gedifferentieerde tolheffing 
 
2.1.1. 
In het plan-MER Oosterweelverbinding lezen we op p.260 van deelrapport 4 (Mobiliteit): 

 
Het Meccanotracé, maar ook diverse andere alternatieven, werd niet doorgerekend met de 
exploitatievariant ‘gedifferentieerde tol in Scheldetunnels’. Dit heeft verregaande gevolgen, 
want voor bv. het Meccanotracé in combinatie met deze – zoals zal blijken – voor de 
besluitvorming i.v.m. het voorliggende ontwerp-GRUP relevante exploitatievariant leidt dit 
tot een waslijst van kennislacunes. We noemen er een paar op: 
- resultaten op vlak van mobiliteit: niet gekend 
- resultaten op vlak van luchtkwaliteit: niet gekend 
- resultaten op vlak van geluid: niet gekend 
- resultaten op vlak van MKBA: niet gekend (cfr. MKBA-rapport p.96) 
   Kijken we naar bv. de tabellen op.139 van de niet-technische samenvatting, dan zien we dat 
voor 19 doorgerekende scenario’s gegevens zijn samengebracht over het aantal personen dat 
er aanzienlijk of significant op voor- of achteruit gaat t.o.v. referentietoestand 2020 qua NO2-
concentratie (in microgram/m³). Een scenario REF 224 (= Meccano met gedifferentieerde tol) 
staat er niet bij, omdat daarover geen cijfergegevens beschikbaar zijn. Dit vormt de 
achtergrond voor het maken van incorrecte vergelijkingen tussen tracé-alternatieven. 
   Dat laatste bleek al meteen na de regeringsbeslissing van 14 februari 2014, toen de drie 
regeringspartijen misleidend vergelijkingen van eigen makelij naar voor schoven tussen ‘de 
Oosterweelverbinding’ (bedoeld werd: mét gedifferentieerde tol) en ‘het Meccanotracé’ 
(bedoeld werd: zonder sturing of met andere exploitatievarianten). Bij gebrek aan 
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evenwaardige analyses gingen ze dingen beweren die niet in het MER-rapport stonden, zoals 
bv. volgende uitspraak op een Q & A-argumentatiefiche die sp.a verspreidde onder 
mandatarissen: ‘Het MER laat duidelijk zien dat met Oosterweel en gedifferentieerde tol de 
zone rond de R1 minder belast wordt dan met Meccano’. De partij wist dat over een scenario 
‘Meccano en gedifferentieerde tol’ geen gegevens in het plan-MER stonden en vergeleek 
daarom lukraak met ‘Meccano’. 
   Of zoals een sympathisant het in een mail aan stRaten-generaal formuleerde: ‘De Vlaamse 
regering verkondigt sinds 14 februari 2014 de marathon te hebben gewonnen. Ze vertelt er 
niet bij dat ze onderweg enkele kilometers op de fiets heeft afgelegd. Zo kan ik het ook.’    
   Op de dag van de regeringsbeslissing schreven we in een persbericht dit over het gevaar van 
valse vergelijkingen: 
 
‘Uit het plan-MER Oosterweelverbinding blijkt dat de exploitatievariant ‘vrachtverbod aan 
de Kennedytunnel en tol aan de Oosterweel’ contraproductief is. stRaten-generaal voerde dit 
reeds op 19 december 2005 (als enige) aan in haar bezwaarschrift. Wij stelden andere 
sturingssystemen voor. De regering beslist nu om het contraproductieve scenario te verlaten 
en te opteren voor de exploitatievariant ‘gedifferentieerde tolheffing’. Een goede zaak. 
Maar wat blijkt? In het plan-MER werd deze exploitatievariant niet gemodelleerd in 
combinatie met het Meccanotracé, enkel in combinatie met het regeringsproject. Zo zitten we 
weer met een scenario van appels en peren, waarbij indieners van een alternatief geen gelijke 
behandeling kregen binnen de opmaak van het MER. 
Het spreekt vanzelf dat dit procedurele gevolgen zal hebben, want als gevolg van deze 
kennislacune weet eenvoudigweg niemand – ook de onderzoekers niet – hoe veel beter nog het 
Meccanotracé zou scoren op het vlak van leefbaarheid, want gegevens daarover zijn dus niet 
beschikbaar.’ 
 
Twee dagen later, op 16 februari 2014, stelden we in een persbericht dat het ‘repareren’ van 
het plan-MER een uitweg kon bieden voor de Vlaamse regering, wijzend op de kennislacune 
die een wetenschappelijk verantwoorde afweging tussen alternatieven onmogelijk maakte en 
op de vaststelling dat de regeringsbeslissing een scenario behelst dat enkel voor het eigen 
tracé blijkt te zijn doorgerekend: 
 
‘Procedureel zal blijken dat de Vlaamse regering geen andere keuze heeft dan deze 
aantoonbare kennislacunes alsnog te laten invullen door studiegroep Antea, die het MER-
rapport maakte. Anders is van een correcte en eerlijke vergelijking tussen scenario’s geen 
sprake, en een dergelijke vergelijking was net de bedoeling van het opmaken van een 
milieueffectenrapport. 
Pijnlijk bij dit alles is dat in het MER-rapport reeds staat dat een ‘kwalitatieve 
verkeerskundige inschatting’ (d.w.z. zonder cijfermateriaal) van het Meccanotracé met 
gedifferentieerde tol leert dat dit scenario een positief effect zal hebben op het 
verkeerssysteem. Om van de grote gezondheidsbaten maar te zwijgen, want met 
gedifferentieerde tol blijft nóg meer verkeer weg uit de stad dan bij een Meccanotracé zonder 
sturing – en dat laatste scenario scoorde reeds beter dan het BAM-tracé op het vlak van 
leefbaarheid.’  
 
Op dat moment reeds stelden we uitdrukkelijk dat de kennislacune diende geremedieerd 
binnen de procedure van de plan-MER, en niet erbuiten – zie ook onder 3. Voorbarigheid 
regeringsbeslissing.  
   Een plan-MER wordt nader gedefinieerd in art. 4.1.1, §1, 7° DABM: 
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‘Milieueffectrapport over een plan of programma: een openbaar document waarin, van een 
voorgenomen plan of programma en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen 
alternatieven, de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge samenhang 
op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en 
geëvalueerd, en aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, 
beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden, hierna plan-MER te noemen.’ 
 
Het Meccanotracé met gedifferentieerde tol is blijkens de ‘kwalitatieve’ inschattingen in het 
plan-MER zeker als redelijk te beschouwen. Waarom zijn de ‘te verwachten gevolgen voor 
mens en milieu’ van dit scenario dan niet ‘op een wetenschappelijk verantwoorde wijze’ 
geanalyseerd? 
   Tot wat voor ‘wetenschappelijke beoordelingen’ het niet modelleren en kwantitatief 
doorrekenen van dit scenario leidt blijkt uit het plan-MER, wanneer we bv. deelrapport 11 
(Geluid) er op nalezen (p. 168): 
 

 
‘In vrij goede benadering’, ‘wellicht iets beter’, ‘kan worden verondersteld’. Dergelijke 
beoordelingen kunnen bezwaarlijk worden aanzien als een “systematische en 
wetenschappelijk verantwoorde analyse en evaluatie van de te verwachten, of in het geval van 
zware ongevallen mogelijke, gevolgen voor mens en milieu” zoals art. 4.1.4 DABM vereist. 
Dit is natte vingerwerk. 
   In deelrapport 10 (Lucht) lezen we op p.83 copy paste volledig identiek geformuleerde 
formuleringen met betrekking tot het criterium ‘gemiddelde NO2-concentratie’. Opnieuw 
wordt gesteld dat het Meccanotracé met gedifferentieerde tol ‘wellicht iets beter’ zou scoren 
dan Oosterweel met gedifferentieerde tol. Op basis van dit soort vage veronderstellingen kan 
geen regeringsbeslissing genomen worden, te meer daar reeds uit de naakte modelleringen 
van beide tracés (= zonder sturing) een significant verschil blijkt dat de ‘iets’ in het 
nattevingerwerk in een ander perspectief plaatst. 
   NO2 (stikstofdioxide) is een goede parameter voor de meting van de graad van 
verkeersvervuiling, stelt het plan-MER. De nettobalansen van aantal blootgestelden (= daling 
aantal blootgesteld significant boven de norm min stijging aantal blootgesteld significant 
boven de norm) aan NO2 drukt uit hoeveel personen er netto op vooruitgaan per alternatief. 
Tabel 42 uit deelrapport 10 (Lucht, p.70) toont dat bij Oosterweel zonder sturing de 
nettobalans 42.352 personen bedraagt, bij Meccano is dat 111.511 personen – voornamelijk 
mensen die het dichtst bij de ring wonen. Als het verschil tussen beide scenario zonder sturing 
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reeds 70.000 mensen bedraagt, is het van belang om ook de vergelijking te kunnen maken 
voor het scenario met gedifferentieerde tol, om dus te achterhalen wat concreet schuilt achter 
de ‘iets’ van het nattevingerwerk.   
 
De effecten van diverse aantoonbaar redelijke combinaties van tracés en de exploitatievariant 
‘gedifferentieerde tol’ werden niet doorgerekend in de verkeerskundige analyse. Als gevolg 
daarvan kan niet op kwantitatieve basis worden achterhaald wat het verkeerskundig gedrag 
van die combinaties is, wat dus de mobiliteitseffecten zijn. Ook de milieu- en 
gezondheidseffecten blijven onbekenden. De verkeerscijfers vormen immers de basis voor de 
verdere beoordeling van de disciplines lucht, geluid en gezondheid. De handicap van deze 
niet-berekening wordt bijgevolg doorgetrokken tot in het merendeel van de te onderzoeken 
disciplines, zoals blijkt uit bovenstaande voorbeelden. Nattevingerwerk leidt ertoe dat niet 
met kennis van zaken een beslissing over het plan kan worden genomen. 
   Dit is dus een kennislacune van formaat, op basis waarvan voorlopig geen 
regeringsbeslissing had mogen worden genomen. Want de bedoeling van een MER-onderzoek 
is dat je de alternatieven evenwaardig met elkaar kan vergelijken, zoekend naar de beste 
oplossing voor problemen die zich stellen.  
   Ten onrechte en misleidend poneert het regeringsbesluit ontwerp-GRUP 
Oosterweelverbinding van 4 april 2014 het volgende, citerend uit het plan-MER 
Oosterweelverbinding: 
 
‘De alternatieven werden voor de ruimtelijke disciplines enkel op zich beoordeeld, terwijl 
voor mobiliteit en leefbaarheid (lucht/geluid/gezondheid) ook de mogelijke combinaties met 
ontwikkelingsscenario’s en/of exploitatievarianten mee bepalend zijn voor de eindbeoordeling 
van elk alternatief.’ 
 
Een goedgekeurd plan-MER vormt een bindende selectie van de alternatieven die al dan niet 
redelijkerwijze in beschouwing genomen moeten worden. Als gevolg van het niet 
onderzoeken van de variant ‘Meccano met gedifferentieerde tol’ – minstens niet op 
gelijkwaardige wijze als het voorkeurstracé – kan deze variant niet ‘mee bepalend’ geweest 
zijn voor de eindbeoordeling van het Meccanotracé. Dit redelijke scenario blijkt daardoor ten 
onrechte uitgesloten van de verdere besluitvorming, aangezien het ontwerp-GRUP (in theorie 
althans) noodzakelijkerwijze tot stand komt op basis van het goedgekeurde plan-MER dat 
moet doorwerken in het ontwerp-GRUP (art. 4.1.7 DABM). Bovendien wordt het publiek 
onvolledig of foutief geïnformeerd indien het plan-MER niet correct of onvolledig blijkt te 
zijn. Ook dat tast het verdere verloop van de procedure aan. 
   Daarom moet deze kennislacune ingevuld worden door middel van het ‘repareren’ van het 
plan-MER. Op 19 december 2005 wezen we in ons bezwaarschrift ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek van het vorige ontwerp-GRUP op een precedent binnen de 
besluitvorming over het voorliggende dossier: 
 
‘Ondanks deze fundamentele kritiek werd het voltooide plan-MER twee weken later, op 19 
november 2004, betekend aan de cel-Mer. Op 23 december 2004 volgde de betekening van de 
goedkeuringsbeslissing en het plan-MER-verslag aan de initiatiefnemer. 
   Maar op 21 april 2005 vroeg de BAM plots om haar eigen plan-MER af te keuren. Als 
motivatie werd opgegeven dat het goedgekeurde MER en het bijhorende verslag niet 
aanwendbaar bleken te zijn in de GRUP-procedures. Verder werden de inhoudelijke 
opmerkingen in een verslag van 21 december 2004 door de initiatiefnemer ‘als terecht 
ervaren’.’ 
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Op 8 november 2013 ten laatste – bij vrijgave van het voorlopige plan-MER 
Oosterweelverbinding – raakte bekend dat de randvoorwaarde ‘tol aan Oosterweel + 
vrachtverbod aan de Kennedytunnel’ van de regering contraproductief bleek en dat de 
exploitatievariant ‘gedifferentieerde tol’ de betere optie was. 
   Op 19 december 2005 reeds had stRaten-generaal in haar bezwaarschrift tegen het 
toenmalige ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding gewezen op de ‘beleidsmatige fout’ die de 
regering maakte door vast te houden aan die randvoorwaarde. We bepleitten toen om ons 
alternatieve tracé te evalueren zonder vrachtverbod in de Kennedytunnel, wat niet werd 
toegestaan. 
   Acht jaar lang hanteerden BAM, de Vlaamse regering en het Vlaams Verkeerscentrum 
vervolgens de exploitatievariant als harde randvoorwaarde bij de evaluatie van voorstellen 
voor derde Scheldekruisingen. Op 28 maart 2009 oordeelde de ministerraad op basis daarvan 
zelfs dat een onderzoek over het tunnelalternatief van stRaten-generaal foutief gevoerd was. 
Bij de opdrachtgunning aan Arup/SUM had de Vlaamse regering erkend dat het alternatieve 
tracé van stRaten-generaal onlosmakelijk gekoppeld was aan het openhouden van een andere 
Scheldekruising – de Kennedytunnel – voor vrachtverkeer. Daarom had ze goedgekeurd dat 
dit trace als dusdanig onderzocht zou worden in het geplande onderzoek. Toen evenwel uit het 
onderzoek bleek dat wanneer de randvoorwaarde ‘verbod vrachtwagens in Kennedytunnel’ 
geschrapt werd, het stRaten-generaaltracé inderdaad beter scoorde dan het BAM-tracé met 
harde randvoorwaarde, veranderde de Vlaamse regering de spelregels weer. Gesteld werd dat 
Arup/SUM zich niet aan de opdracht had gehouden.  
   Na de volksraadpleging van 18 oktober 2009 nam de stad Antwerpen het volgende op in 
haar advies aan de Vlaamse regering: ‘Het schepencollege verzoekt de Vlaamse regering om 
de randvoorwaarden die aan de basis lagen van dit ontwerp te actualiseren.’ De Vlaamse 
regering weigerde ook toen de randvoorwaarde los te laten. 
   Op 24 februari 2010 stelden we samen met Forum 2020 het Meccanotracé voor op een 
persconferentie. We suggereerden om dat tracé te koppelen aan de exploitatievariant 
‘trajectheffing, zonder vrachtverbod aan de Kennedytunnel’. Trajectheffing is hetzelfde als 
gedifferentieerde kilometerheffing. De Vlaamse regering weigerde om dit scenario door te 
rekenen, maar liet ruim een jaar uitschijnen dat ze dat wel deed – zie onder 3.13. 
   Op 8 november 2013 bleek uit het ontwerp-MER dat Meccano met trajectheffing beter 
werkt dan de Oosterweelverbinding met de regeringsvoorwaarde (deelrapport 13, p.28, tabel 
6). Ook werd gecommuniceerd dat Oosterweel met gedifferentieerde tolheffing nog beter 
werkt op het vlak van mobiliteit. Probleem hierbij: de Meccano was niet gemodelleerd met 
met gedifferentieerde, evenmin als de tracés Oosterweel-Noord en Centrale tunnel. 
   Op dat moment hadden de Vlaamse regering en haar overheidsbedrijf BAM de opdracht 
kunnen geven om alsnog ook de alternatieven door te reken met gedifferentieerde tol, met het 
oog op het faciliteren van een correcte afweging bij de latere besluitvorming. Dat gebeurde 
niet. Studiegroep Antea kreeg te horen dat het plan-MER zo vlug mogelijk moest worden 
opgeleverd, rekening houdend met de verkiezingen die er zaten aan te komen. 
   Op 14 februari 2014, na ontvangst van het finale plan-MER, liet de Vlaamse regering haar 
randvoorwaarde los en opteerde ze voor de exploitatieveriant ‘gedifferentieerde tol’ als verder 
mee te nemen sturingssysteem. Voorstanders van alternatieve tracés stellen vast dat hun tracés 
niet zijn doorgerekend met deze nieuwe exploitatievariant. 
   Het is een goede zaak dat de contraproductieve randvoorwaarde van de regering na negen 
jaar eindelijk losgelaten wordt. Al die jaren is klaarblijkelijk gesleuteld aan een 
regeringproject op basis van een fundamentele kennislacune. Il faut le faire. Wat vertelt dit 
over de blinde koers van het voorbije decennium? En waarom achterhaalt het Vlaams 
Verkeerscentrum dit nu pas uit doorrekeningen? Wat te denken van het vorige plan-MER uit 
mei 2005, waarin een Oosterweelverbinding met de regeringsvoorwaarde zomaar passeerde? 
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Het is belangrijk in het Oosterweeldossier om af en toe de juiste vragen te stellen, en die ook 
neer te leggen bij de relevante instanties. Daarom mailden we op 10 december 2014 naar de 
cel-MER: 
 
‘Stelt inmiddels niemand bij de administratie zich vragen over hoe het kon gebeuren dat de 
negatieve effecten van de randvoorwaarden van diverse regeringen (exploitatievariante tol 
aan de Oosterweelverbinding in combinatie met vrachtverbod aan de Kennedytunnel) tien 
jaar lang onder de radar zijn gebleven? Wij hebben al in het najaar van 2005 aangevoerd dat 
deze randvoorwaarden contraproductief zouden blijken op het vlak van mobiliteitssturing, 
wat nu eindelijk ook blijkt uit de verkeersmodelleringen van die randvoorwaarden.’ 
 
Eindelijk is deze kennislacune van de baan. Maar ze wordt al meteen vervangen door een 
nieuwe fundamentele kennislacune, aangezien verschillende alternatieve tracés niet zijn 
gemodelleerd met de nieuwe randvoorwaarde van de regering: gedifferentieerde tol. 
 
2.1.2. 
Is dat laatste een vergetelheid in het plan-MER-proces? Neen. 
   De keuze voor de door te rekenen exploitatievarianten per scenario werd neergelegd in de 
aanvullende richtlijnen van 30 mei 2013 en steunt op het rapport ‘fase 3 Verkeerskundige 
analyse: tussentijdse conclusies’ van 30 mei 2013. In dit rapport wordt toegelicht dat de 
exploitatievariant ‘gedifferentieerde tol’ een zinvolle, redelijke exploitatievorm is voor 
verschillende van de scenario’s. Desondanks worden die scenario’s niet doorgerekend. De 
reden daartoe wordt weergegeven op p. 146 : 
 
‘Ten slotte zal de impact van de Exploitatievarianten op het functioneren van de Alternatieven 
verder worden geanalyseerd. Hiertoe worden ook een aantal bijkomende doorrekeningen 
uitgevoerd om de impact van de voorgestelde Exploitatievarianten op het functioneren van de 
Alternatieven ook kwantitatief in te schatten (zie overzicht in tabel 5-2). Om zo efficiënt 
mogelijk te werken wordt daarbij de volgende logica gehanteerd:  

• De Exploitatievariant opgenomen in de beslissing van de Vlaamse Regering (2005) nl. 
het vrachtverbod in de Kennedytunnel en tol voor alle verkeer in de nieuwe 
Scheldetunnel en de Liefkenshoektunnel, wordt toegepast op alle Alternatieven die 
telkens worden aangevuld met het Ontwikkelingsscenario dat overeenkomt met het 
MASTERPLAN 2020 (REFx.2.1). De achterliggende reden hiervoor is dat de Vlaamse 
Regering “het vrachtverbod in de Kennedytunnel en tol voor alle verkeer in de nieuwe 
Scheldetunnel en de Liefkenshoektunnel” uitdrukkelijk als onderdeel van het GRUP 
heeft aangestipt: dit maakt deel uit van het voorkeurtracé. (…)  

• Alle Exploitatievoorwaarden worden toegepast op het Alternatief 
Oosterweelverbinding gecombineerd met het Ontwikkelingsscenario dat overeenkomt 
met het MASTERPLAN 2020 (REF1.2.x). Op die manier kan het onderscheidend 
vermogen van de Exploitatievoorwaarden onderling beoordeeld worden. De 
doorgerekende Exploitatievarianten kunnen dan per alternatief mutatis mutandis op 
een kwalitatieve wijze worden beoordeeld.’ 

 
Om ‘efficiënt’ te werken beslist men in mei 2013 dus om enkel de exploitatievariant 
opgenomen in de Vlaamse regeringsbeslissing van acht (!) jaar eerder door te rekenen voor 
alle alternatieven. Deze exploitatievariant werd in december 2011 nochtans expliciet door ons 
verworpen bij kennisgeving voor het plan-MER. Eerder deden we dat ook al in december 
2005. 
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   Bovendien krijgt deze exploitatievariant in het plan-MER finaal een negatieve evaluatie: 
‘contraproductief’. Van efficiëntie gesproken bij het modelleren van alternatieven: evalueer ze 
op basis van een negatieve exploitatievariant waarvan de insprekers van die alternatieven al 
sinds jaar en dag zelf terecht aanvoeren dat ze contraproductief is. 
   Werkelijk ‘efficiënt’ ware het geweest om evident contraproductieve modelleringen 
achterwege te laten en ineens alle alternatieven te modelleren met productieve 
exploitatievarianten. Dat bleek tot relatief laat in het plan-MER-proces ook de bedoeling. In 
april 2013 verspreidde de cel-MER een ontwerpversie van een tussentijdse verkeerskundige 
analyse door de MER-deskundige ‘Mobiliteit’ waarin voorzien werd in de gelijke 
doorrekening van de verschillende exploitatievarianten voor de verschillende tracés. Enkele 
weken later kwam echter plots een ander inzicht. Een reconstructie van de genese van 
‘gedifferentieerde tol’ in het MER-proces dringt zich op. 
 
In de aan het publiek voorgelegde kennisgevingsbundel (november-december 2011) voor de 
plan-MER Oosterweelverbinding was nog geen sprake van modelleringen met 
gedifferentieerde tol. Geen enkele inspreker wees op deze exploitatievariant. Met het voorstel 
van trajectheffing kwam stRaten-generaal nog het dichtst in de buurt. In de kennisgevingsnota 
(november 2011, p.33) schreven de MER-opstellers hierover: 
 
‘Inzake exploitatievoorwaarden wordt bij het Meccano-alternatief uitgegaan van een 
differentiële kilometerheffing op alle autowegen in de Antwerpse regio, zonder 
tonnagebeperkingen in de Kennedytunnel, terwijl het basisalternatief uitgaat van tolheffing op 
de nieuwe Scheldetunnel en een vrachtwagenverbod in de Kennedytunnel.’ 
 
Gedifferentieerde tolheffing is een variant van gedifferentieerde kilometerheffing, wat 
hetzelfde is als trajectheffing. Alleen al gelet hierop is het onbegrijpelijk dat net het 
Meccanotracé uiteindelijk niet werd doorgerekend met gedifferentieerde tolheffing, en het 
regeringstracé wel. 
 
‘Gedifferentieerde tol in de Scheldetunnels’ dook pas op 19 december 2012 op in een Antea-
nota die aan de insprekers van alternatieven werd bezorgd. We ontvingen die nota op 9 
januari 2013: 
 

 
In de nota werd opgelijst welke exploitatievoorwaarden tot dusver werden meegenomen: 
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1.2 Exploitatievoorwaarden  
In de Kennisgeving werden volgende exploitatievoorwaarden vermeld die kunnen toegepast 
worden op de alternatieven:  
� Nulvariant zonder exploitatiebeperkingen (incl. afs chaffing tol Liefkenshoektunnel)  
� Vrachtwagenverbod Kennedytunnel  
� Vrachtwagenverbod op deel van de Ring  
� Tol Liefkenshoektunnel  
� Tol in nieuwe Scheldekruising  
� Trajectheffing  
� Snelheidsbeperking op R1 (70 km/u )  
 
Tevens wordt in de Richtlijnen van 15 april 2012 (PL-MER-0111-RL) voor het “Geoptimaliseerd 
nulAlternatief” volgende elementen aangegeven:  
� Liefkenshoektunnel tolvrij  
� Een toename van openbaar vervoer mogelijkheden  
� Een vorm van rekeningrijden, voor vrachtwagens en autov erkeer , te beschouwen als een 
slimme kilometerheffing gedifferentieerd naar tijd en plaats, en dit voor alle hoofdwegen zodanig dat 
het verkeer wordt aangezet de Liefkenshoektunnel te gebruiken i.p.v. de andere tunnels  
 
Deze beschrijving komt er grotendeels op neer dat aan het NUL-scenario BAU 2020 een 
exploitatievoorwaarde wordt toegevoegd dat het verkeer aanzet de Liefkenshoektunnel te gebruiken. 
De toename van de openbaar vervoermogelijkheden is al grotendeels opgenomen in het NUL-
scenario BAU 2020. Voorgesteld wordt deze exploitatievoorwaarde dan ook mee te nemen in deze 
vertrechtering maar dan zo mogelijk ook toegepast op de andere scenario’s. 
 
Uit die ‘slimme kilometerheffing gedifferentieerd naar tijd en plaats’, een variant op de door 
ons ingediende ‘trajectheffing’ groeide wellicht de exploitatievariant ‘gedifferentieerde tol in 
de Scheldetunnels’. Op p.12 van de nota duikt deze exploitatievariant voor het eerst op: 
 
TRECHTERING 
EXPLOITATIEVARIANTEN  
Versie: Alternatief Meccano  
ontwerp  
19 december 2012  
 

2.2.2 Gedifferentieerde tol in de Scheldetunnels  
2.2.2.1 Uitwerking  
Voor alle snelwegtunnels wordt tol geheven voor vrachtverkeer en personenverkeer waarbij de 
hoogste tol geld voor de zuidelijke tunnels en de laagste voor de noordelijke tunnels. In principe kan 
men bv. de Kennedytunnel en nieuwe Scheldetunnel dezelfde tol geven en de Liefkenshoektunnel 
een lagere maar om deze Exploitatievariant voldoende scherp te laten ingrijpen wordt ook daarin een 
variatie genomen. 
 
We lazen ook op p.13: 
 
2.2.2.4 Algemene effecten  
Het effect van deze Exploitatievariant hangt af van de beschikbare alternatieven voor het gebruik van 
de R1 en de mate waarin een aantal relaties worden “aangezet” deze te gebruiken. Algemeen zal dit 
vooral leiden tot een lagere belasting via de huidige R1 en een hoger gebruik van de nieuwe 
Scheldekruising. 
 
Veelbelovend, dachten we, dit lijkt wel een variant van trajectheffing, minstens in beoogd 
doel en deels ook in praktisch opzet. In de nota werden de effecten per alternatief ingeschat: 
 
2.2.2.5 Specifieke effecten per Alternatief:  
� Meccano  
o Meer gebruik van de nieuwe Scheldetunnel  
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o Minder verkeer/ congestie via R1 en zuidelijk deel van R1  

o Stijging gebruik A102 door verkeersstromen E313/E34  oost – E34 west/E17  
 
Meer moet dat niet zijn, dachten we, voor een bypass die de Antwerpse ring wil ontlasten. In 
de nota (p.19) lazen we echter dat ‘gedifferentieerde tol’ niet verder meegenomen zou 
worden, op basis van een ‘kwalitatieve bespreking van de effecten’ ervan: 
 
3.2 Voorstel voor verdere analyses  
Om de hiervoor genoemde redenen stellen we voor om volgende Exploitatievarianten te combineren 
met de uit fase 1 weerhouden scenario’s (combinaties alternatieven – Ontwikkelingsscenario’s):  
� Vrachtverbod in Kennedy- en Waaslandtunnel en tol in overige Schelde-tunnels  
� Trajectheffing  
� Slimme Kilometerheffing  
De effecten van “Gedifferentieerde tol op de Schelde-tunnels” zullen daarbij geen significant 
verschillen opleveren met de resultaten van de Exploitatievarianten “Trajectheffing” en “Slimme 
Kilometerheffing”. 
 
In november 2013 zouden we bij het doornemen van het ontwerp-MER leren dat deze 
‘kwalitatieve’ inschatting foutief bleek te zijn, want voor bv. de parameter ‘wegwerken 
knelpunten hoofdwegennet’ waren er wel degelijk significante verschillen tussen 
gedifferentieerde tol, trajectheffing en slimme kilometerheffing in combinatie met de 
Oosterweelverbinding. Zo ongetwijfeld ook in combinatie met het Meccanotracé, maar 
daarover zijn er dus geen cijfergegevens. 
   Bij lectuur van het ontwerp-MER (deelrapport 4, p. 222) zouden we ook vaststellen dat het 
Meccanotracé NIET werd doorgerekend met slimme kilometerheffing, zonder verdere uitleg 
daarover: 
 
5.5.1.3 Exploitatievariant ‘Kilometerheffing op R1’ (REF2.2.3) 
De toepassing van de Exploitatievariant ‘Kilometerheffing op R1’op het Alternatief ‘Meccano 
met A102 en R11bis’ werd niet doorgerekend met het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen. 
Op basis van een kwalitatieve verkeerskundige inschatting van het effect op de 
verkeersstromen, worden daarom de vaststellingen zoals gemaakt voor het Basisalternatief 
‘Oosterweelverbinding met A102 en R11bis’ geactualiseerd voor dit scenario. 
 
In die fase mochten we als insprekers niet meer formeel reageren, enkel de adviserende 
organen mochten dat. 
   De nota van 19 december 2012 werd ons bezorgd om erop te reageren, binnen de procedure. 
Toen mochten we dus wel reageren, en we deden dat op 4 februari 2013. In onze 
antwoordnota bepleitten we formeel en ondubbelzinnig ‘om gedifferentieerde heffing van tol 
aan tunnels wel verder mee te nemen bij de verkeersmodellering in de plan-MER, in 
tegenstelling tot de suggestie op p.19 in de ontwerpnota’ (p.14), en dit ‘niet enkel wegens de 
gemelde toegevoegde waarde bij de Meccano, maar ook als zich onderscheidend t.o.v. andere 
ontwikkelingsscenario’s’(p.15). 
   Op 28 februari 2014 ontvingen we hierop een reactie van de MER-deskundige middels een 
nota van 7 februari 2013, waarin hij bij het standpunt bleef dat modelleren met 
‘gedifferentieerde tol’ niet nodig was, voor geen enkel tracé: 
 
‘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 verder te analyseren.’ 
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Zoals we reeds aangaven, kwam van die laatste analyse niets in huis, aangezien het 
Meccanotracé vervolgens zonder verdere duiding niet werd doorgerekend met slimme 
kilometerheffing. Wel kwam er een ‘kwalitatieve verkeerskundige inschatting’, d.w.z. enkele 
veronderstellingen geformuleerd op een paar regels. 
   Over het wankele statuut van ‘kwalitatieve’ inschattingen van mobiliteitsscenario’s gaven 
we reeds in dezelfde antwoordnota van 4 februari onze mening in een algemene opmerking: 
 
‘Bij het screenen van de potentie van exploitatievoorwaarden worden in de ontwerpnota 
kwalitatieve criteria gehanteerd om de eventuele relevantie van een kwantitatieve evaluatie in 
te schatten. Cfr. ontwerpnota 19 onder 3.1. Een dergelijke ‘eerste inschatting van te 
verwachten effecten’ (p.4) leidt vaak tot een kar-voor-het-paard-aanpak, waarbij het 
ontbreken van kwantitatieve gegevens (slechts te verkrijgen op basis van 
verkeersmodelleringen) aanleiding geeft of de basis gaat vormen om het kwantificeren van 
exploitatievoorwaarden in vraag te stellen of exploitatievoorwaarden zelfs niet langer te 
weerhouden. Wanneer de gebruikte argumentatie vaag of summier blijft, krijgt de analyse 
daardoor het karakter van een cirkelredenering. Enkel het meenemen van de 
exploitatievoorwaarde in verdere verkeersmodelleringen kan dan uitsluitsel brengen. In onze 
concrete opmerkingen zal deze observatie bijgevolg vaak terugkeren: eerst kwantitatieve 
modellering, vervolgens kwalitatieve analyse, en niet een kwalitatieve analyse op basis van 
aannames.’ 
 
De MER-deskundige gaf niet echt een antwoord op onze bedenkingen. In zijn nota van 7 
februari 2013 hield hij het bij deze cirkelredenering: 
 
‘ Op basis van een structurele analyse van de verkeersstromen en de beschikbare 
verkeersinfrastructuur kunnen wel degelijk correcte conclusies worden getrokken i.v.m. de 
waarde van mogelijke Alternatieven en welke combinaties met Ontwikkelingsscenario’s en 
Exploitatievarianten nuttig zijn.’ 
 
Hoe je zonder enig cijfermateriaal een structurele analyse van verkeersstromen kan maken, 
laat staan ‘correcte conclusies’kunt trekken, blijft ons tot vandaag een raadsel.  
   Vervolgens ontvingen we op 26 april 2013 een mail van de cel-MER waarin ons gemeld 
werd dat die dag een verkeerskundige MER-analyse met tussentijdse conclusies zou worden 
bezorgd aan overheidsinstanties en lokale besturen: 
 

 
 


