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Managementsamenvatting  

 

 

 

GRUP Oosterweelverbinding-wijziging: 
Eindverslag van een bemiddeling door de Vlaams Ombudsman 

op vraag van enkele insprekers 

 

20 mei 2015 - Dit eindverslag van een bemiddeling in het 

Oosterweeldossier stelt vast dat de Vlaamse Ombudsman de 

standpunten niet kan verzoenen: uiterlijk op 19 juli 2015 kunnen 

de betrokken insprekers hun zaak nu voor de Raad van State  

brengen.  

 

De ombudsman formuleert wel drie aanbevelingen voor de 

overheid, met het oog op betere omgang met insprekers bij 

komende complexe projecten. De aanbevelingen luiden:  

 

Aanbeveling 1: Formuleer het referentiescenario en de richtlijnen 

van het (plan-)MER ondubbelzinnig. Herneem de 

inspraakprocedure bij wijzigingen. Hanteer eenduidige taal 

doorheen het hele proces. 

 

Aanbeveling 2: Versterk het vermogen van het Milieu-

effectenrapport om de maatschappelijke discussie te beslechten, 

door maatschappelijk gevoelige aspecten te becijferen. 

 

Aanbeveling 3: Maak zowel het digitale als het klassieke 

inzagedossier zo volledig mogelijk, en overweeg voor het Vlaamse 

niveau de (her)invoering van een meer externe verwerking van 

bezwaarschriften bij complexe projecten. 

  

 

 

 

Bestemmelingen van dit eindverslag  

 

-  de Vlaamse Regering, in de persoon van minister Schauvliege, alsmede de in dit eindverslag 

genoemde Vlaamse bestuursinstanties;  

-  de verzoekers bij de ombudsman. Gelet op de publiciteit die verzoekers zelf geven aan deze 

bemiddeling en gelet ook op het algemeen karakter van de aanbevelingen, zal de ombudsman dit 

rapport op zijn website plaatsen, kort na de communicatie aan de bestemmelingen.  
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Verloop van de bemiddeling  

 
 
1) Op 11 maart 2015 registreert de Vlaamse Ombudsdienst een 

bemiddelingsverzoek 2015-00877 van enkele actiegroepen en burgers in het 

Oosterweeldossier, een dossier dat – op zich - geen verdere introductie behoeft. 

Wat wel introductie behoeft, zijn enkele basisbegrippen. 

 

a) De achtergrond bij het bemiddelingsverzoek is een gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan (het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Oosterweelverbinding-wijziging, hierna: “het GRUP”). Dit GRUP wordt 

voorbereid via onder meer een milieu-effectrapport (MER), een plan-MER. 

 

Om tot zo’n plan-MER te komen, legt de dienst MER (een dienst binnen het 

departement Milieu van de Vlaamse overheid) - na een inspraakprocedure - 

richtlijnen vast, bijvoorbeeld over de methodiek voor de geluidsmeting of de 

gezondheidsperimeters voor verkeersemissie (de discussie over zulke 

perimeters is een onderdeel van het bemiddelingsverzoek bij de 

ombudsman). 

 

Aan de hand van die richtlijnen voeren erkende deskundigen een MER-studie 

uit; zo’n studie onderzoekt op objectieve en onafhankelijke wijze de milieu-

effecten van de intenties van de plannende overheid, evenals van redelijke 

alternatieven, met inbegrip van de optie om niets te veranderen, het 

zogenaamde nul-alternatief. Per alternatief kunnen verschillende varianten 

onderzocht worden. Meccano is een alternatief want bevat een andere derde 

scheldekruising dan het basisalternatief Oosterweel van de Vlaamse Regering. 

Gedifferentieerde tol in de verschillende Scheldetunnels is een variant die 

toegepast kan worden op de onderscheiden alternatieven.  

 

De alternatieven worden niet vergeleken met de huidige toestand, maar met 

een referentiescenario, dit is de verwachte toestand in een toekomstig jaar, 

het referentiejaar. Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte 

evoluties, los van de te beoordelen alternatieven.  

 

De dienst MER moet het uiteindelijke rapport, het plan-MER, goedkeuren en 

is de bewaker van het correcte verloop.  

 

b) De onderzoeksresultaten van het plan-MER worden meegenomen in de 

afwegingen bij de te maken beleidskeuzes, die uitgewerkt worden in een 

ontwerp van GRUP.  

 

Het plan-MER én het ontwerp van GRUP worden gelijktijdig aan een openbaar 

onderzoek onderworpen, waarbij een reeks documenten ter inzage liggen bij 

de betrokken gemeenten. Deze documenten zijn eveneens raadpleegbaar op 

de websites van de betrokken overheidsdiensten. Het departement Ruimte 

Vlaanderen behandelt de ingediende bezwaarschriften, waarna de Vlaamse 

Regering beslist. 

  



20 mei 2015 
2015-00877 | Eindverslag bemiddeling Ombudsman 

4 

2) Het bemiddelingsverzoek slaat op de overheidsomgang met alternatieven (met 

name het zogenaamde Meccano-tracé) en inspraakreacties. De verzoekers 

hebben hun omstandige klachtbrief onderverdeeld in zeven punten en spreken 

van vooringenomenheid en een systematische uitholling van het wettelijk 

voorziene participatieproject. 

 

Doorheen de bemiddeling zullen de verzoekers blijven benadrukken dat zij 

hopen om via een daadwerkelijk overleg en bemiddeling tot remediëring van een 

aantal knelpunten te komen. De verzoekers willen op die manier een procedure 

bij de Raad van State zo veel mogelijk vermijden. Concreter verwachten zij 

minimaal een nieuw openbaar onderzoek over het GRUP en het plan-MER, en 

streven zij naar het corrigeren van het plan-MER. 

 

 

3) Niettegenstaande de ombudsman meteen al in maart 2015 tegenover alle 

betrokkenen duidelijk maakt dat algehele verzoening te hoog gegrepen is, 

 

De ombudsman denkt bijvoorbeeld aan het eerste punt uit de klachtbrief van de 

verzoekers, waar zij de onregelmatigheid aanvoeren van het openbaar onderzoek 

naar het GRUP. In het ter inzage gelegd dossier ontbraken volgens de verzoekers 

cruciale stukken, onder meer de richtlijnen voor het plan-MER.  

 

De ombudsman stelt vast dat de minister-president, in een antwoord van 24 maart 

2015 op een interpellatie van Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Wouter Van Besien, een andere juridische analyse maakt dan de analyse uit het eerste 

punt van de klachtbrief (https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-

documenten/vragen-en-interpellaties/964085).  

 

start de ombudsman toch een aftastfase om eventueel verzoening over 

deelaspecten te bereiken.1   

 

Op die manier wil de ombudsman zijn principieel waarderende basishouding 

voor de meedenkende burger tonen: de ombudsman vindt dat de overheid 

insprekers hoort te behandelen als waardevolle gesprekspartners, des te meer 

wanneer zij daadwerkelijk een onderbouwd alternatief voorstellen.  

 

Zo schrijft de ombudsman op 20 maart 2015 aan de verzoekers: “Dat het 

participatiebeginsel centraal staat in het nieuwe decreet Complexe Projecten, 

toont trouwens dat ook de Vlaamse overheid zelf beseft dat de omgang met 

insprekers beter moet”. 

 

 

4) Nog tijdens die aftastfase maakt het Belgisch Staatsblad van 16 april 2015, p. 

22.252, het besluit bekend van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 

houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

'Oosterweelverbinding - wijziging'. 

 

  

                                                
1
 Tijdens de aftastfase schat de ombudsman intern de bemiddelingskans in, rekening houdende met de op dat 

moment lopende parlementaire besprekingen. Tijdens de aftastfase zijn er afzonderlijke besprekingen, eerst op 30 

maart 2015 met de verzoekers; en daarna, op 8 april 2015, met het kabinet Omgeving en de dienst MER en het 

departement Ruimte Vlaanderen. 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/964085
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/964085


20 mei 2015 
2015-00877 | Eindverslag bemiddeling Ombudsman 

5 

In dat verband weet men dat artikel 19 van de Wetten op de Raad van State 

(sedert 3 februari 2014), de volgende bepaling bevat:   

 

“Wanneer een klacht wordt ingediend tegen een akte of een reglement die 

vatbaar is voor beroep in de zin van artikel 14, § 1, bij een persoon die 

door een wet, een decreet of een ordonnantie bekleed is met de functie van 

ombudsman, binnen één van de verjaringstermijnen bedoeld in het tweede 

lid, wordt deze termijn voor de indiener van deze klacht opgeschort. Het 

resterende deel van die termijn vangt aan hetzij op het moment dat de 

klager in kennis wordt gesteld van de beslissing om zijn klacht niet te 

behandelen of te verwerpen, hetzij bij het verstrijken van een termijn van 

vier maanden die begint te lopen vanaf de indiening van de klacht, als de 

beslissing niet eerder tussenkomt. In dit laatste geval rechtvaardigt de 

klager dit door een attest van de betrokken ombudsman.”  

 

Het voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 is vatbaar 

voor beroep bij de Raad van State; en is tegelijk de juridische bevestiging dat de 

Vlaamse Regering het Oosterweel-tracé verkiest boven onder meer het Meccano-

tracé, aangezien het besluit van 20 maart 2015 de bodembestemming vastlegt 

voor het Oosterweel-tracé.  

 

Meteen komt de bemiddeling via de ombudsman, vanaf 16 april 2015, in een 

tijdsperspectief  waarbij elke verdere dag bemiddeling een verlenging van de 

beroepstermijn voor de Raad van State betekent.  

 

Zonder bemiddeling door de ombudsman zou immers 15 juni 2015 voor de 

verzoekers de zogenaamde “dies ad quem” zijn om het GRUP voor de rechter te 

brengen: 15 juni 2015 zou dan de laatste dag zijn waarop de verzoekers hun 

eventuele verzoekschrift tegen het GRUP per ter post aangetekende zending 

kunnen versturen naar de Raad van State. 

 

 

5) Tegen die achtergrond brengt de ombudsman op 20 april 2015 en 4 mei 2015 

de verzoekers rond de tafel met de dienst MER en het departement Ruimte 

Vlaanderen. De Vlaamse Ombudsman ervaart een positieve, constructieve 

houding en de ontmoetingen vergroten het wederzijds begrip voor elkaars 

standpunten, voor de werkwijze van de betrokken overheidsdiensten en voor de 

perceptie ervan door de verzoekers.  

 

Niettemin blijft de vaststelling dat het ongenoegen van de verzoekers niet 

voldoende kan worden geremedieerd, ook niet na de achteraf bezorgde 

toelichtende nota van het Verkeerscentrum (een dienst binnen het departement 

Mobiliteit van de Vlaamse overheid) over de kwestie van de zogenaamde 

parallelwegen. 
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Conclusies bemiddeling /aanbevelingen 

 

 

6) De Vlaamse ombudsman kan de standpunten niet verzoenen. 

 

Niettemin formuleert de ombudsman wel drie aanbevelingen met het oog op de 

toekomstige omgang met insprekers bij complexe projecten, op basis van enkele 

elementen die hem opvielen tijdens de verzoeningsprocedure.  

 

 

 

Aanbeveling 1: Formuleer het referentiescenario en de richtlijnen van het 

(plan-)MER ondubbelzinnig. Herneem de inspraakprocedure bij wijzigingen. 

Hanteer eenduidige taal doorheen het hele proces. 

 

 

Referentiescenario – Het spreekt vanzelf dat het voor iedereen helder moet zijn 

wat al vast ligt, wat de vergelijkingsbasis is. Het belang van een duidelijk 

referentiescenario is des te belangrijker als een plan-MER gemaakt wordt voor 

een GRUP dat slechts bepaalde delen van een eerder GRUP beoogt te wijzigen, en 

dan geen nieuwe globale denkoefening vanaf nul inhoudt.   

 

In het geval van de verzoekers ging het om de parallelwegenstructuur op het 

grondgebied van de gemeente Zwijndrecht, het derde punt van de klacht.   

 

 

Richtlijnen – In het tweede punt van hun klacht voeren verzoekers aan dat finaal 

de richtlijnen van de dienst-MER niet zouden zijn nageleefd. Dit punt wordt 

tijdens de Rondetafels meer in detail besproken en de ombudsman onthoudt dat 

het aangewezen is om richtlijnen zo ondubbelzinnig mogelijk te formuleren en 

ze tijdens de MER-studie niet te wijzigen. Zo nodig moet de inspraakprocedure 

maar hernomen worden voor de wijziging. 

 

De toenemende deskundigheid van burgers en burgerverenigingen leidt ertoe 

dat zij actiever en grondiger gebruik maken van de mogelijkheid om in te 

spreken bij de vaststelling van de richtlijnen, en dat zij het uiteindelijke plan-MER 

grondiger toetsen aan de verwachtingen die die richtlijnen gecreëerd hebben.  

 

Latere aanvullende richtlijnen op basis van voortschrijdend inzicht moeten 

uiteraard mogelijk zijn, maar wijzigingen van de na inspraak vastgelegde 

richtlijnen liggen moeilijk en worden het best maximaal vermeden. Een zo vroeg 

mogelijke communicatie en een afdoende motivering om een aanvankelijke 

richtlijn alsnog niet aan te houden, zijn minimale voorwaarden om het 

vertrouwen in de correctheid van het uiteindelijke plan te kunnen behouden. Als 

er goede redenen zijn om alsnog een andere methodiek te hanteren, dan wordt 

die het best aanvullend ten aanzien van de aanvankelijk vastgelegde methodiek 

ingezet in plaats van vervangend. Een plan-MER is meer dan wetenschap, het is 

ook een kwestie van overtuigingskracht opbouwen. 
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In het geval van verzoekers ging het onder meer om in de aanvankelijke 

richtlijnen beloofde aparte hoofdstukken voor enkele deelgebieden zoals 

Zwijndrecht en om de gezondheidsperimeters voor verkeersemissie (tweede punt 

van hun klacht).  

 

 

Eenduidige taal – In het laatste punt van hun klacht wijzen de verzoekers op de 

verschillende invulling van het begrip ‘leefbaarheid’.  

 

Waar het plan-MER alleen de disciplines lucht, geluid en gezondheid onder 

cluster leefbaarheid brengt, hanteert het uiteindelijke GRUP-besluit van de 

Vlaamse Regering inderdaad de ruimere definitie van het begrip in het 

Masterplan 2020, met onder meer ook ruimtelijke kwaliteit en 

verkeersleefbaarheid. Die verschillende invulling creëert misverstanden over een 

essentieel aspect en bemoeilijkt voor alle betrokkenen een correcte 

communicatie onderling en met de buitenwereld.  

 

 

 

Aanbeveling 2: Versterk het vermogen van het Milieu-effectenrapport om de 

maatschappelijke discussie te beslechten, door maatschappelijk gevoelige 

aspecten te becijferen.  

 

 

Kwantitatieve becijfering - Niettegenstaande de eigen specifieke kenmerken en 

dus ook begrenzingen van een plan-MER, is het bij complexe projecten toch 

aangewezen om doorlopend voldoende aandacht te hebben voor het vermogen 

van een plan-MER om lopende maatschappelijke discussies over het bestaan of 

de omvang van bepaalde milieu-effecten bij dit of dat alternatief of deze of die 

variant te beslechten. Daarbij zal het soms onvermijdelijk zijn dat niet alle 

combinaties van alternatieven, varianten, milderende maatregelen enz. 

kwantitatief uitgerekend worden, en dat men dan een beroep doet op de 

methode van ‘kwalitatieve vergelijking’.  

 

Een fictief voorbeeld ter verduidelijking: voor alternatief A worden de effecten op 

luchtkwaliteit precies berekend, maar niet voor alternatief B. De deskundigen menen 

geen tijdrovende en kostelijke aparte becijfering voor alternatief B nodig te hebben 

om te kunnen stellen dat die “geen significant verschil zou geven” of “lichtjes beter 

scoort” op dat vlak.  

 

Alternatief B is echter door een groep insprekers naar voren geschoven omdat zij op 

basis van eigen of zelf bestelde verkennende studies wél een veel beter resultaat op 

het vlak van luchtkwaliteit verwachten. Het laat zich raden dat een kwalitatieve 

beoordeling, hoe wetenschappelijk verantwoord die ook kan zijn, de discussie eerder 

aanwakkert dan beslecht. 

 

Maatschappelijk gezien is de uitsluitend kwalitatieve vergelijking dan een gemiste 

kans om het de beleidsmakers gemakkelijker te maken om een GRUP vast te leggen 

dat voldoende overtuigingskracht heeft. Bij de keuze van wat wel en niet kwantitatief 

becijferd wordt, is het dus aangewezen om eveneens rekening te houden met 

aspecten die maatschappelijk erg gevoelig liggen.  
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In het geval van verzoekers ging het om het doorrekenen van het alternatief 

Meccano met de variant ‘gedifferentieerde tol in de Scheldetunnels’, wat in het 

plan-MER niet kwantitatief berekend werd (achteraf wel naar aanleiding van een 

parlementair debat).  

 

Beperkte bril van een GRUP – In een vijfde punt halen de verzoekers meerdere 

voorbeelden aan van positieve aspecten van het Meccano-alternatief die bij het 

plan-MER niet in rekening gebracht zijn, b.v. de samenhang met andere 

infrastructuurwerken van het Masterplan 2020, of bepaalde milderende 

maatregelen. 

 

De tegenargumenten bij de latere bezwaarbehandeling en de 

rondetafelgesprekken zijn dan dat b.v. het plan-MER niet opgemaakt werd voor 

het Masterplan maar voor de derde Scheldekruising, of dat een bepaalde 

milderende maatregel bij een bepaald alternatief niet onderzocht is omdat die 

niet noodzakelijk is voor het realiseren van dat alternatief, of dat sommige 

milieu-effecten later zullen worden onderzocht in een project-MER. 

 

Die tegenargumenten bevatten op zich wel een zekere logica, maar het 

verwondert de ombudsman niet dat de verzoekers met het gevoel bleven zitten 

dat hun alternatief niet op zijn volledige merites beoordeeld werd.  

 

Minstens is het dan zaak om van bij de aanvang van een plan-MER-procedure zo 

helder mogelijk de beperkingen aan te duiden, en waar mogelijk door te 

verwijzen naar de juiste inspraakkanalen voor wat niet meegenomen wordt (en 

waarom niet: actief elementen die onterecht in een eerdere inspraakfase 

aangebracht zijn, in een latere fase op het juiste moment op te vissen).  

 

 

 

Aanbeveling 3: Maak zowel het digitale als het klassieke inzagedossier zo 

volledig mogelijk, en overweeg voor het Vlaamse niveau de (her)invoering van 

een meer externe verwerking van bezwaarschriften bij complexe projecten.  

 

 

Inzage - Bij openbare onderzoeken hoort de klassieke inzagemogelijkheid een 

volwaardig alternatief te zijn voor de digitale inzagemogelijkheid, en dus te slaan 

op een zo volledig mogelijk dossier.  

 

In het dossier van de verzoekers gaat het over de vraag of ook de goedgekeurde 

richtlijnen van een plan-MER en de goedkeuringsbeslissing over een plan-MER 

altijd ter inzage gelegd moeten worden, ook als die documenten al op de 

websites van de betrokken overheidsdiensten geraadpleegd kunnen worden.  

 

De discussie wordt momenteel eerder juridisch gevoerd waarbij volgens de ene 

stelling de tekst van het decreet duidelijk genoeg is om te besluiten dat 

terinzagelegging van die documenten niet nodig is, terwijl volgens de andere 

stelling het tegengestelde standpunt beargumenteerd wordt met een verwijzing 

naar de toelichting die de decreetgever gaf toen hij de decreetsbepaling in 2014 

poogde te verhelderen (zie amendement 4 in 

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2322-2.pdf).  

  

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2322-2.pdf
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Los van die juridische discussie, die wellicht door de Raad van State beslecht zal 

worden, vindt de Vlaamse Ombudsman het vanuit zijn eigen 

ombudsnormenkader sowieso aangewezen dat beide documenten ter inzage 

gelegd worden. Aangezien de gemeenten, verantwoordelijk voor het ter inzage 

leggen, die documenten volgens de geldende regelgeving in elk geval toch ter 

beschikking hebben, ziet de ombudsman ook geen praktische problemen om dat 

zo toe te passen.  

  

 

Bezwaarschriften - Bij de verwerking van bezwaarschriften moet voldoende 

ingezet worden op een kritische benadering van de eventuele input die 

ontvangen wordt door diensten die eerder bij de opmaak van het plan betrokken 

waren.  

 

In het vijfde punt van hun klacht voeren de verzoekers aan dat er geen enkele 

waarborg is voor een onafhankelijk onderzoek van bezwaarschriften, en dat het 

departement Ruimte Vlaanderen, die de bezwaarschriften verwerkte, zich heeft 

laten bijstaan door andere Vlaamse overheidsdiensten die voordien een eigen rol 

gespeeld hebben in het dossier.  

 

Het laat zich raden dat een verwerking door een meer externe dienst, zoals de 

inmiddels afgeschafte Vlacoro, meer objectiviteit en overtuigingskracht uitstraalt 

dan een verwerking door het eigen ministerieel departement. De Vlaamse 

Ombudsman vraagt de Vlaamse overheid opnieuw te overwegen of bij complexe 

projecten, een meer externe beoordeling mogelijk is.  

 

Tot slot onderstreept de ombudsman voor zover nog nodig dat bezwaarschriften 

en klachten niet alleen een inhoudelijke meerwaarde bieden om beslissingen en 

beleid zinvol bij te sturen, maar ook op communicatief vlak waardevolle 

feedback geven. Hoogst aanbevolen lectuur dus voor een overheid die een 

volgend MER of GRUP plant en misverstanden wil vermijden. 
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Besluit  

 

7) De Vlaamse ombudsman kan de standpunten niet verzoenen. 

 

In het licht van het voorschrift van artikel 19 van de Wetten op de Raad van State 

genieten de verzoekers bij de ombudsman een resterende deel van hun termijn, 

die samenvalt met een op 20 mei 2015 aanvangende termijn, zijnde het moment 

dat de verzoekers in kennis werden gesteld van de beslissing om de klacht niet 

langer te behandelen of te verwerpen. Eén en ander komt erop neer dat deze 

verzoekers de Raad van State uiterlijk kunnen adiëren op 19 juli 2015. 

 

Voorts formuleert de ombudsman drie aanbevelingen voor de toekomst, vanuit 

het besef dat de omgang met insprekers beter moet, getuige daarvan de centrale 

plaats voor het participatiebeginsel in het nieuwe decreet Complexe Projecten.  

 

 

De drie aanbevelingen luiden: 

 

 

Aanbeveling 1: Formuleer het referentiescenario en de richtlijnen van het 

(plan-)MER ondubbelzinnig. Herneem de inspraakprocedure bij wijzigingen. 

Hanteer eenduidige taal doorheen het hele proces. 

 

 

Aanbeveling 2: Versterk het vermogen van het Milieu-effectenrapport om de 

maatschappelijke discussie te beslechten, door maatschappelijk gevoelige 

aspecten te becijferen. 

 

 

Aanbeveling 3: Maak zowel het digitale als het klassieke inzagedossier zo 

volledig mogelijk, en overweeg voor het Vlaamse niveau de (her)invoering van 

een meer externe verwerking van bezwaarschriften bij complexe projecten. 

 

 

  

 

  

 

  

 

Bart Weekers,  

Vlaams Ombudsman 

Brussel, 20 mei 2015
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