
 

 

 

Vlaamse Ombudsdienst 

Leuvenseweg 86 

1000 Brussel 

info@vlaamseombudsdienst.be 

 

Antwerpen, 10 maart 2015 

 

Geachte heer Weekers, 
 
 
Hierbij vindt u een gezamenlijke klacht van een aantal actoren, betrokkenen, 

bezwaarindieners en insprekers die zich benadeeld achten door de wijze waarop in de 

procedures en besluitvorming in het Oosterweeldossier tot op heden wordt omgegaan met 

de door hun ingediende alternatieven en inspraakreacties.  

De klacht gaat uit van: 

 stRaten-generaal (vzw Straatego), Ballaarstraat 6, 2018 Antwerpen 

 Ademloos vzw, Esmoreitlaan 5 Bus 61, 2050 Antwerpen  

 Steven Vervaet, Lindenstraat 20, 2070 Zwijndrecht 

 Greet Bergmans, Fortlaan 17, 2070 Zwijndrecht 

 Joke Laukens, Lange Slachterijstraat 137, 2060 Antwerpen 

Enkel per post wordt ook de bijlage - het bezwaarboek “On Accuse, No excuse” van Manu 

Claeys en Peter Verhaeghe – gevoegd. 

Wij hopen op dit ogenblik – voor of in de periode kort na de tussenkomst van een 

definitieve beslissing over het GRUP Oosterweelverbinding-Wijziging - nog te kunnen 

komen tot bemiddeling en remediëring via uw diensten. 

Alvast dank om onze bezwaren ter harte te willen nemen en om zorg te dragen voor een 

zinvolle en tijdige behandeling. 

 
Hoogachtend, 

 

Manu Claeys en  Steven Vervaet voor   
stRaten-generaal, Ademloos vzw, Greet Bergmans, Steven Vervaet en Joke Laukens 
  

mailto:Klachten@VlaamseOmbudsdienst.be
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Inleiding 

Bij onze volgehouden poging om inzicht te verwerven in de besluitvorming over de Derde 

Scheldekruising en om als betrokken burgers aan deze besluitvorming deel te nemen, 

stellen wij vast dat zowel onze belangen als de besluitvorming tot op vandaag stelselmatig 

worden ondergeschikt aan de beslissingen om de Derde Scheldekruising te bouwen op het 

Oosterweeltracé. Uit tal van verklaringen, maar ook uit de feiten blijkt dat de beslissing de 

facto altijd al genomen is. Die perceptie werd ook in elke fase tot nu toe geschapen: het is 

beslist, er is geen weg terug. Zelfs de parlementaire voortgangsrapportages laten er geen 

twijfel over bestaan dat het Oosterweel-project volgens een uitgekiende timing maximaal 

wordt voorbereid (bv. door onteigeningen, verwervingen, ‘voorbereidende werken’). Dat is 

niet te rijmen met een onderzoek waarbij alle opties nog open zijn (wat een m.e.r.-

procedure hoort te zijn). In een dergelijk klimaat was correcte en zinnige inspraak 

onmogelijk.  

Aangezien de Vlaamse Regering consequent twee sporen bewandelt (de wettelijke 

besluitvormingsprocedures enerzijds, “beslist beleid” anderzijds), hoeft het niet te 

verwonderen dat de beginselen van rechtszekerheid en goed bestuur op heel wat vlakken 

met de voeten worden getreden. In zoverre deze schendingen in strijd zijn met de 

behoorlijkheids- en zorgvuldigheidsnormen waarover u waakt, willen wij u vragen om op 

de volgende verzuchtingen een passend antwoord te geven.  

Het GRUP Oosterweelverbinding-wijziging is op dit moment nog niet definitief vastgesteld. 

Het onderzoeks- en participatietraject met betrekking tot het plan is echter wel reeds 

definitief beëindigd: op 30 januari 2015 keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit 

goed voor de vaststelling van het GRUP (verder ‘Besluit’). Onze klachten hebben betrekking 

op dit definitief beëindigde traject. Wij ondervonden als insprekers / bezwaarindieners 

reeds op tal van punten de vooringenomenheid bij de beoordeling en de systematische 

uitholling van het wettelijk voorziene participatietraject. Op middellange termijn hangt het 
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tot nu toe gelopen parcours als een zwaard van Damocles boven de verdere besluitvorming. 

Wij willen dan ook elke gelegenheid tot dialoog en bemiddeling aangrijpen om voldongen 

feiten te vermijden. Hoewel de stap naar de Raad van State bijna onvermijdelijk geworden 

is, willen wij via huidige klacht de eventueel resterende mogelijkheden tot bemiddeling en 

remediëring optimaal vrijwaren.  

De lijst van elementen die wij aan u ter beoordeling voorleggen is niet exhaustief, maar 

bevat een aantal cruciale en een aantal illustratieve elementen. Een volledige uitwerking 

van alle mogelijke punten is o.i. weinig dienend om tot daadwerkelijk overleg en 

bemiddeling te kunnen komen. Eveneens zijn wij ons er van bewust dat wij van uw diensten 

niet kunnen verwachten om, binnen het nuttig beschikbare tijdsbestek, het volledige 

procedureverloop in voorliggend dossier te beoordelen. 

Toch zal deze klacht hier en daar, noodgedwongen, vervallen in een eerder technische en 

detaillistische toelichting. Het is echter niet mogelijk om het inhoudelijke, globale verhaal 

te vertellen zonder hier en daar dit te staven aan de hand van concrete elementen. 

Voor een nadere uitwerking van het één en ander wordt verwezen naar het bezwaarboek 

van stRaten-generaal bij wijze van inspraakreactie in het openbaar onderzoek naar het 

GRUP Oosterweelverbinding-wijziging. Dit boek wordt als bijlage bij huidige klacht gevoegd. 

[1] Onregelmatig openbaar onderzoek en weigering tot tijdige/oplossingsgerichte 

rechtzetting 

Van 16 juni tot 14 augustus 2014 liep het openbaar onderzoek naar het gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan “Oosterweelverbinding” – wijziging. Het op 10 februari 2014 

definitief goedgekeurde plan-MER was op dat ogenblik nog niet onderworpen aan het 

vereiste openbaar onderzoek, zodat wij veronderstelden dat ook dit plan-MER mee in 

openbaar onderzoek zou worden gebracht.  

Tot onze verbazing werd via de geëigende en bijkomende communicatiekanalen echter 

bekend gemaakt dat bezwaren of opmerkingen van het publiek alleen betrekking konden 

hebben op gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan waren opgenomen, al dan niet 

met de vermelding dat de beslissing voor de Oosterweelverbinding genomen was en/of het 

tracé reeds vastlag. Op de websites van de betrokken besturen (stad Antwerpen en 

districten, gemeente Zwijndrecht) liet de Vlaamse Overheid bv. aankondigen dat alles reeds 

beklonken was: “Let wel: de beslissing om de Oosterweelverbinding aan te leggen, is 

genomen. Het tracé ligt vast. Daar kan u geen bezwaar meer over indienen. Dat kan enkel 

over de uitwerking van de genomen beslissing.”  

Uit voorzorg richtten de Antwerpse actiecomités op 24 juni 2014 een vriendelijke doch 

kordate aangetekende brief met een ingebrekestelling aan Minister-President Kris Peeters 

en de leden van de Vlaamse Regering, met de vraag om deze fout actief en uitdrukkelijk 

recht te zetten, minstens via de zelfde kanalen als aanvankelijk gebruikt en op dezelfde 

schaal, en daarbij een nieuwe volledige inspraaktermijn te verlenen. Dat hieraan geen 

gevolg werd gegeven, terwijl een rechtzetting op dat moment zeer eenvoudig en in ieders 

belang was, is onbegrijpelijk. 
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Ongetwijfeld werden mensen door de aankondiging misleid en zelfs ontmoedigd om zelf 

een reactie in te dienen. De stilzwijgende aanpassing van de formulering op sommige 

websites achteraf heeft daaraan niets kunnen veranderen. Als het gebied (wat in dit dossier 

gelijk staat aan het tracé) vast ligt, heeft het geen enkele zin om nog in te gaan op de inhoud 

van het plan-MER en/of de keuze tussen de alternatieven. Een openbaar onderzoek naar 

het plan-MER vereist uiteraard ook dat het uitdrukkelijk als dusdanig en correct wordt 

aangekondigd en dat van bij aanvang van het openbaar onderzoek. 

Tal van feiten doen het participatietraject met betrekking tot het plan-MER 

Oosterweelverbinding zeer wrang smaken. Nochtans is publieksparticipatie een essentieel 

onderdeel van een m.e.r.-procedure. Ter illustratie verwijzen we naar het verloop van de 

zogenaamde ‘infosessies’ met de MER-deskundigen en de Antwerpse gouverneur op 25 juni 

2013 en 12 december 2013. De eerste infosessie was de gereserveerde aula maar tot 22.00 

uur beschikbaar, zodat na de toelichting nog slechts enkele beperkte vragen mogelijk 

waren. Voor de tweede infosessie waren het aantal plaatsen beperkt en werd het stellen 

van vragen vanuit de zaal verboden. Vragen mochten enkel achteraf en individueel gesteld 

worden door wie erin slaagde om bij één van de sprekers te geraken. Zeer stuitend was de 

beruchte ‘perslunch’ van 8 november 2013, georganiseerd door de gouverneur van de 

provincie Antwerpen, waar een selectie journalisten de ‘conclusies’ voorgeschoteld kreeg 

van een voorbarig en foutief ontwerp van plan-MER, nog voor de adviesinstanties en de 

dienst MER zich erover hadden kunnen buigen om te wijzen op de honderden fouten tot in 

de eindconclusies toe. Eveneens onbegrijpelijk is de goedkeuring van het definitieve plan-

MER door de cel-MER op 10 februari 2014 amper 3 dagen (weekend inbegrepen) nadat het 

was ingediend en de beslissing van de Vlaamse Regering ‘op basis van het plan-MER’ weer 

slechts luttele dagen later, op 14 februari 2014.1 

De uitsluiting van het plan-MER uit het openbaar onderzoek, zelfs na ingebrekestelling door 

de actiegroepen, overschrijdt echter bijkomende grenzen. Het is geen kwestie meer van 

ongeoorloofde, politiek gestuurde communicatie (welke evenzeer bijzonder onbehoorlijk 

voorkomt) maar van een echte schending van inspraakrechten die nationaal en 

internationaal gewaarborgd worden. Deze fout moet hoe dan ook worden rechtgezet.  

Op 9 maart berichtten verschillende media over uitgelekt mailverkeer tussen Ruimte 

Vlaanderen, de BAM en hun advocaten. Daaruit blijkt dat alle betrokkenen ten laatste 18 

dagen na de start van het openbaar onderzoek wisten dat er in de ter inzage gelegde 

dossiers cruciale stukken uit het MER-dossier (waaronder de richtlijnen) ontbraken. Dit 

hoeft niet te verbazen, want het was net de bedoeling het hele plan-MER uit het openbaar 

onderzoek te houden. Daarnaast blijkt dat het Kabinet van Minister Muyters tegen het 

advies van de advocaten in nagelaten heeft het dossier te vervolledigen en het openbaar 

onderzoek te heropenen. Dit ligt in de lijn van wat wij hierboven aanklagen: de Minister 

laat doelbewust kansen liggen en brengt daardoor zelf het procesverloop in gevaar. 

                                                           
1 In de repliek op de bezwaren in het Besluit van 30 januari wordt op deze eigenaardigheid ingegaan, en gesteld 
dat de Dienst MER eigenlijk in januari reeds alle herwerkte rapporten ontvangen had (p. 40), wat de snelheid 
zou verklaren waarmee het rapport kon worden goedgekeurd. Dit is niet waar, want op 5 februari (dus de dag 
voor het indienen) liet Antea aan persagentschap Belga weten: “we ronden ons werk deze week nog af.”  
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[2] De richtlijnen opgesteld door de dienst MER voor de opmaak van het plan-MER 

werden niet nageleefd 

De dienst MER stelt richtlijnen op voor de opmaak van een MER. Hierin wordt o.a. 

voorgeschreven welke milieueffecten en locatie- en inrichtingsalternatieven onderzocht 

zullen worden. Zij komen tot stand na een participatietraject, in dialoog met besturen, 

adviesinstanties en betrokken burgers, en waarborgen dat het milieueffectenrapport 

naderhand kan worden getoetst aan wat er afgesproken is. De MER-richtlijnen bieden met 

andere woorden gedurende het hele parcours de nodige houvast aan alle partijen en 

maken een breed gedragen beslissing mogelijk. 

Ondergetekenden waren bij aanvang van het plan-m.e.r.-proces globaal positief over het 

inspraaktraject en de wijze waarop hun inspraak werd opgenomen in de richtlijnen. Dit is 

achteraf echter een lege doos gebleken. 

Net de op basis van inspraak tot stand gekomen MER-richtlijnen werden finaal niet in acht 

genomen, of werden op de valreep en zonder enige ruggespraak aangepast. Dit schendt 

niet enkel de toepasselijke wetgeving, maar getuigt eveneens van misprijzen voor de 

insprekers en zet het hele participatietraject op losse schroeven.  

1. In de richtlijnen van 27 april 2012 werd bepaald dat een aantal deelgebieden in een 

apart hoofdstuk specifiek in beeld zouden worden gebracht. Dit zou onder meer 

gebeuren voor Zwijndrecht, “omwille van de cumulatie van infrastructuurprojecten.” 

Op die manier werd tegemoetgekomen aan de vraag van de gemeente Zwijndrecht om 

de relatie tussen de Oosterweelverbinding en andere geplande projecten van het 

Masterplan 2020 uit te klaren en de impact ervan op de leefbaarheid behoorlijk en 

integraal te beoordelen. Dit is niet gebeurd. Zwijndrecht tast nog steeds in het duister 

(relevante gegevens zijn ofwel her en der verspreid, ofwel gewoon niet beschikbaar) en 

wacht op de naleving van richtlijn 11.  

 

2. In de richtlijnen van 27 april werd beloofd dat het door Ademloos ingediende 

alternatief “MUSAR (Medisch Urgentieplan Sanering Antwerpse Ring)”, een ambitieuze 

gezondheidsgerichte optimalisering van het nul-alternatief, als een zinvol korte 

termijnplan zou worden in rekening gebracht: “Het plan-MER zal, mede op basis van de 

insteek van het MUSAR, voor die zones waar zich op basis van de synthese van geluid, 

lucht en mens-gezondheid problemen (overschrijdingen, …) voordoen, aangeven wat 

kansrijke milderende maatregelen zijn, zowel naar de korte als de lange termijn.” Dit 

wekte minstens de indruk dat het MUSAR ernstig werd meegenomen. Ademloos werd 

overigens ook uitgenodigd om dit plan te komen toelichten op een overleg met de 

dienst MER op 13 maart 2012. 

Desondanks worden noch het nul-alternatief (volgens het MER-rapport nochtans “per 

definitie” een alternatief voor het basistracé), noch MUSAR-plan uiteindelijk getoetst 

aan een effectbeoordeling.2 In feite is over het MUSAR-plan amper iets terug te vinden 

in het MER-rapport, behalve redenen om het niet te onderzoeken. Op die manier wordt 

                                                           
2 Cf. echter Besluit p. 98 
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de intrinsieke waarde van bepaalde oplossingen genegeerd. De insprekers van het 

MUSAR-plan werden door de belofte in richtlijn 2 op z’n minst op het verkeerde been 

gezet en het nul-alternatief werd volkomen miskend. 

Wat als enkel een ambitieuze optimalisering van het nul-tracé (MUSAR, dus) tot nader 

orde haalbaar of aangewezen blijkt? Helaas werd dit alternatief niet op zich bestudeerd 

of aan een MKBA onderworpen. 

 

3. Het Meccano-tracé werd niet onderzocht zoals ingesproken, noch zoals beschreven in 

de richtlijnen. Eén voorbeeld: “Ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht is er een verdieping 

van de autoweg (geleidelijke overgang naar Kennedytunnel) voorzien.” (Richtlijnen 27 

april 2012). In reactie op de vraag van Zwijndrecht om dit te onderzoeken (“Geleidelijke 

verlaging van de E17 vanaf Kruibeke, zodat hij ter hoogte van Zwijndrecht en Burcht 

onder het maaiveld ligt”) werd in de richtlijnen ook gesteld: “De mogelijkheid van 

uitvoering en de voordelen inzake milieu worden beschreven in het plan-MER”.  

 

Het rapport negeert deze richtlijn, zogezegd omdat de betreffende ingreep een niet-

tracé-gebonden uitvoeringsvariant is. In wezen doet die uitleg er niet toe, gelet op de 

duidelijke richtlijnen. Alleszins biedt enkel het Meccanotracé een alternatieve route 

(via de West-tangent) om verkeersstromen op te vangen tijdens ingrijpende werken op 

de E17. Daarenboven werd bij de reorganisatie van de op- en afrittencomplexen op de 

linker Scheldeoever in het Meccano-alternatief rekening gehouden met de intunneling 

van de E17 tussen Burcht en Zwijndrecht. In het Oosterweeltracé, met een andere 

aankoppeling op het onderliggende wegennet, is dit niet het geval. De richtlijn was wel 

degelijk relevant (ze valideert het probleemoplossend vermogen van een specifiek 

tracé), maar werd gewoon genegeerd. 

 

4. In de richtlijnen van 27 april werd op aangeven van Ademloos bepaald dat voor de 

effectbeoordeling van verkeersemissie zou worden uitgegaan van 

gezondheidsperimeters ten aanzien van de wegrand. De afstand tussen mens en 

emissiebron is immers de meest betrouwbare parameter om de blootstelling aan 

kritieke uitstootwaarden te bepalen. Dit wordt in het definitieve MER-rapport ook 

uitdrukkelijk bevestigd (deelrapport 12, p. 9). Toch werd de door de richtlijnen 

opgelegde perimeterbenadering op de valreep (amper 10 dagen voor de kennisgeving 

van het ontwerp-MER) losgelaten ten voordele van een niet-gevalideerde modelering, 

en vervolgens voor conclusies op basis van gemiddelde waarden per deelgebied. Geen 

van de insprekers werd hierover geraadpleegd of in kennis gesteld. Wij hebben enkel 

achteraf kunnen vaststellen dat een richtlijn, die zowel voor ons als bv. voor de Dienst 

Lucht van de Vlaamse administratie fundamenteel is, gewoon werd geschrapt, vlak 

voor de indiening van het rapport.3 

                                                           
3 In het Besluit van 30 januari 2015 wordt beweerd dat de richtlijn inzake de perimeterbenadering zou geschrapt 
zijn in overleg met LNE Afdeling Lucht. Dit klopt niet: in november 2013 gaf de Afdeling Lucht hierover een 
negatief advies dat o.a. stelde: “Zoals aangegeven in bovenstaande richtlijnen dient de verbetering of 
verslechtering van de luchtkwaliteit in het bijzonder beoordeeld te worden ten opzichte van de voornaamste 
wegtrajecten en in zones t.o.v. de wegrand en de resp. woongebieden. De huidige beoordelingswijze voldoet 
niet om een beoordeling van de discipline lucht te maken van de verschillende tracés”. 
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De bezwaren over de wijze waarop de richtlijn inzake de perimeterbenadering werd 

verlaten, worden als volgt weerlegd in het Besluit van 30 januari: “Zoals wettelijk 

voorzien wordt het onderzoek gestuurd door de richtlijnen die door de dienst MER 

worden opgesteld.” (69) Dit is net het punt van diverse bezwaarschriften: het is 

objectief onmogelijk om op basis van richtlijnen gepubliceerd op 28 oktober 2013 een 

onderzoek te voeren dat op 8 november 2013 wordt ingediend bij de dienst MER. Hier 

worden dus veeleer de richtlijnen ‘gestuurd’ door het concrete verloop van het 

onderzoek i.p.v. andersom, wat niet strookt met de essentie van wat richtlijnen 

beogen. 

 

Tot slot: in het kader van het openbaar onderzoek naar het GRUP werden “vragen 

gesteld bij de inhoud van de richtlijnen in relatie tot het onderzoek in het Plan-MER en 

de inhoud van het goedgekeurd plan-MER” (Besluit 30 januari p. 43). In haar repliek 

legt de Vlaamse regering uit hoe die dingen tot stand komen (terinzagelegging, 

inspraak, finalisering en publicatie, aanvullingen, publicatie) en antwoordt zij: “Bij 

nazicht van het eindrapport van het plan-MER heeft de dienst MER getoetst [sic] aan 

deze richtlijnen. Door middel van haar goedkeuring bevestigt de dienst MER dat het 

plan-MER een voldragen document is dat kan gehanteerd worden in de 

besluitvorming.” (44) Dit is een wel zeer vage herformulering van een fundamenteel 

probleem, en gaat volledig voorbij aan de kern van de bezwaren: dat net die richtlijnen 

niet werden nageleefd en het plan-MER dus niet had mogen worden goedgekeurd, en 

dat de laatste richtlijnen werden vrijgegeven een week voordat het ontwerp-MER werd 

ingediend. Van een ‘transparante communicatie’ (Besluit p. 42) is dus hoegenaamd 

geen sprake. Vragen in de bezwaarschriften over de vaststelling dat de richtlijnen nog 

werden gewijzigd vlak voor de publicatie van het ontwerp-GRUP worden niet 

beantwoord.  

Het hertalen van ernstige bezwaren en concrete problemen naar vage algemeenheden 

(die op hun beurt een ontwijkend antwoord toelaten) is overigens een terugkerende 

strategie in het Besluit. Op die manier wordt burgerparticipatie een maat voor niets. 

Laat ons hopen dat dit niet de bedoeling is.  

[3] Ondoorzichtigheid van de MER-studie op planniveau  

De ondoorzichtigheid van de MER-studie wordt hierna geïllustreerd aan de hand van één 

concreet voorbeeld. 

Vanuit Zwijndrecht wordt al jaren gevraagd orde op zaken te stellen in de warrige en zelfs 

tegenstrijdige weergave van de parallelwegenstructuur op grondgebied Zwijndrecht. Zit 

deze wel of niet in het referentiescenario? Worden haar effecten wel of niet bestudeerd en 

afgezet tegen een referentiescenario zonder parallelweg? Hoe functioneren ze? Hoe 

verhouden ze zich tot het inmiddels ‘beslist beleid’ van de parallelwegen in het Waasland? 

Komt er één parallelwegstructuur in Zwijndrecht, of zijn er twee parallelwegstructuren die 

langs elkaar lopen (één in het referentiescenario, en één in het onderzochte tracé)? 
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Herhaaldelijke vragen om opheldering tijdens het voortraject leidden tot niets, behalve nog 

meer onduidelijkheid.  

Maar er is meer. Pas in het Besluit van 30 januari wordt een ogenschijnlijk coherent (en dit 

keer opvallend uitvoerig) verhaal opgehangen, dat echter helemaal niet voortvloeit uit het 

MER-rapport en eerdere toelichtingen. Deze a posteriori-uitleg stelt dat de Zwijndrechtse 

parallelweg deel uitmaakt van de Oosterweelverbinding, maar ‘reeds beslist’ is en daarom, 

net als de sedertdien toegevoegde ‘grote’/ Wase parallelweg waarvoor een afzonderlijk 

MER wordt opgemaakt, behoort tot het referentiescenario ('beslist beleid').  

Door een stuk van de Oosterweelverbinding in het referentiescenario te steken wordt niet 

weergegeven wat de effecten van de Oosterweelverbinding zelf zijn. Ook wordt het 

daardoor onmogelijk om de alternatieven nog correct te vergelijken. Niemand weet of/hoe 

Meccano (met een parallelweg die duidelijk verschillend is in lengte en functioneren) 

onderzocht werd. Meccano en mogelijk andere alternatieven worden dus niet naar waarde 

geschat, maar altijd met een 'besliste' structuur die er in het beste geval vreemd aan is. Wij 

hebben er het raden naar. De alternatievenstudie loopt mank. 

Overigens is de parallelweg zelf ook MER-plichtig terwijl hij nooit aan een m.e.r.-procedure 

(plan/project) werd onderworpen en hier aan de MER-plicht wordt onttrokken door hem 

op te nemen in het referentiescenario. 

Het wegschrijven van een project-eigen infrastructuur naar ‘beslist beleid’, zodat de 

effecten ervan in het referentiescenario blijven steken en alternatieve tracés niet eens op 

hun eigen merites kunnen worden beoordeeld, geeft geen correct inzicht in de werking en 

dus de milieueffecten van de alternatieven. Dergelijke werkwijzen horen niet thuis in een 

wetenschappelijk rapport.  

 [4] Ongelijke behandeling van alternatieven 

De Vlaamse overheid mist opnieuw een kans om een waardevol alternatief tracé, met name 

het Meccano-tracé, op zijn eigen merites te beoordelen.   

De regeringsbeslissing van 14 februari 2014 - om verder te gaan met het Oosterweeltracé - 

werd gemotiveerd met verwijzing naar leefbaarheidswinsten die niet voortvloeien uit het 

tracé zelf, maar uit de eraan gekoppelde exploitatiewijze: voertuigen betalen volle prijs 

voor de Kennedytunnel, halve prijs voor de nieuwe tunnel, en geen tol in de 

Liefkenshoektunnel.  

De toepassing van “gedifferentieerde tol” komt niet voor in de lijst van 

exploitatievoorwaarden die zouden worden “getoetst naar effecten op mobiliteit, geluid, 

lucht en mens” (Richtlijnen 28 oktober 2013), maar wordt uiteindelijk ingeschakeld als 

meest interessante sturingsmethode – zij het enkel voor het Oosterweeltracé. Nochtans 

werd in de Kennisgeving benadrukt: “Een adequate effectbeoordeling in het plan-MER van 

het Meccano-alternatief t.o.v. het basisalternatief vereist uiteraard een vergelijking onder 

dezelfde voorwaarden.” (p. 33) In tal van ingediende bezwaarschriften wordt gewezen op 

de vele kennislacunes die resulteren uit deze ongelijkwaardige behandeling van de 
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alternatieven, zonder enige gevolgtrekking weliswaar bij de behandeling van deze 

bezwaren in het ontwerp-GRUP. 

Het Meccanotracé werd wel doorgerekend met de exploitatievariant “trajectheffing”, 

zodat een vergelijking met Oosterweel in combinatie met die exploitatievariant in principe 

mogelijk is. Alleen werd Meccano niet doorgerekend zoals ingesproken, maar enkel in 

combinatie met de R11bis (een ontwikkelingsscenario waarvoor geen maatschappelijk 

draagvlak bestaat, en dat niet noodzakelijk is voor een goede werking van Meccano).  

In het Besluit van 30 januari 2015 wordt dit probleem als volgt ondervangen: “Zoals blijkt 

uit de verschillende studies zijn noch ontwikkelingsscenario’s, noch exploitatievarianten, 

noch de aanvullende infrastructurele maatregelen onderscheidend tussen de tracé-

alternatieven. De tracékeuze staat dan ook los van het gekozen ontwikkelingsscenario, 

exploitatievariant en de aanvullende infrastructurele maatregelen.” (p. 5) 

Om het probleem van de ontbrekende doorrekeningen op te lossen is dit toch al te vaag. 

Over welke studies gaat het dan? Op aandringen van de insprekers werd het Meccano-tracé 

na de goedkeuring van het MER-rapport wel nog doorgerekend met gedifferentieerde tol 

(zij het buiten het MER-kader om), en de resultaten tonen net wél aan dat een 

exploitatievariant wel degelijk onderscheidend kan werken. Ook over Meccano zoals 

ingesproken (dus zonder R11bis) bestaat er een studie. Zij werd in 2010-11 door TML 

uitgevoerd en toont aan dat de combinatie van exploitatievarianten en tracés helemaal niet 

zo voorspelbaar of ‘niet onderscheidend’ is. Meccano zoals ingesproken kwam daar 

overigens als betere optie uit. 

Elke conclusie over de superioriteit van het ene of het andere tracé is in ieder geval 

voorbarig, want op cruciale punten kan op basis van het MER-rapport niet beoordeeld of 

vergeleken worden.  

[5] Geen enkele waarborg voor een onafhankelijk onderzoek van de bezwaarschriften 

Mede door de afschaffing van de Vlacoro is er voor de beoordeling van bezwaarschriften 

die betrekking hebben op het plan-MER een vacuüm ontstaan dat op een toch wel 

eigenaardige manier wordt ingevuld. Bij de opmaak en beoordeling van het MER-rapport 

fungeren de dienst MER, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel en het studiebureau 

Antea als rechter en partij: 

- De dienst MER coördineert het milieueffectenonderzoek en keurt het onderzoek 

goed, maar behandelt vervolgens ook de bezwaren ten behoeve van de Vlaamse 

regering. Een onmogelijke opdracht, aangezien heel wat bezwaren net gaan over 

het MER-rapport dat door deze dienst zelf werd goedgekeurd.  

- De BAM is opdrachtgever voor het Oosterweel-project, selecteert de MER-

deskundigen die namens Antea het MER-onderzoek uitvoeren, en schrijft zelf nog 

eens mee aan het antwoord van de Vlaamse regering op de bezwaren. 

- Studiebureau Antea laat het onderzoek uitvoeren door MER-deskundigen die zijn 

aangeduid door de BAM en die allen, zonder uitzondering, voorheen al betrokken 

waren bij het ontwerp van het Oosterweel-plan.  
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Planning, effectbeoordeling en verdediging van het voorkeurstracé maken dus deel uit van 

één gesloten lus. Bij het lezen van de bezwarenbehandeling in het Besluit van 30 januari 

botsen we dan ook op onthutsende redeneringen. Bezwaren, opmerkingen en adviezen 

waarin gevraagd wordt het plan-MER te laten toetsen door een extern en politiek 

onafhankelijk bureau moeten het stellen met: “De goedkeuring van de dienst Mer 

garandeert een kwaliteitsvolle en onafhankelijke m.e.r.-procedure. Bovendien werd het 

plan-MER opgemaakt door erkende deskundigen”. (p. 43).  

Minister Schauvliege  ziet geen graten in deze rechter-en-partij-configuratie, maar hier kan 

van een onafhankelijke benadering toch geen sprake meer zijn? Zelfs al gaan we ervan uit 

dat deze mensen in eer en geweten handelen, dan nog kunnen we toch niet verwachten 

dat zij hun eigen of elkaars werk aan een kritische analyse gaan onderwerpen, al dan niet 

op aansturen van bezorgde burgers? En indien een dergelijk kluwen van rollen wordt 

toegelaten en onvermijdelijk op een fiat voor het voorkeursontwerp afstevent, wat is het 

hele beoordelingstraject dan nog waard?  

De wijze waarop de bezwaren worden behandeld is er ook naar. Wij geven slechts een 

aantal voorbeelden (er zijn er veel meer) omdat ze zo bizar zijn: 

a. In de behandeling van de bezwaren in het kader van het openbaar onderzoek naar 

het GRUP legt de Vlaamse regering toch wel zeer selectief de nadruk op gesaneerde 

(want in het kader van het Oosterweeltracé saneerbare) gebieden (met name de 

zuidelijke R1). Wanneer andere, niet gesaneerde (want in het kader van het 

Oosterweeltracé niet saneerbare) gebieden aan de alarmbel trekken (Merksem, 

Deurne-Noord, Sportpaleis, Antwerpen-Dam, Ten Eekhovelei, Zwijndrecht en 

Linkeroever), luidt het antwoord: “Eventuele bestaande geluidshinder ten gevolge 

van verkeer … of andere geluidsbronnen staat los van het onderzochte plan … Het 

remediëren van bestaande lucht- en geluidsproblemen is een opdracht die niet 

louter gelinkt kan worden aan het plan van de Oosterweelverbinding.” (p. 70; 74)  

 

Wat de auteurs hier overigens niet bij vermelden, is: 

 

1) dat de verkeersafname op de zuidelijke R1 slechts een paar procenten betreft, 

terwijl er aan het Sportpaleis een verkeerstoename is van meer dan 50% ten 

opzicht van vandaag, en dat al dit verkeer wél langs Zwijndrecht en Linkeroever 

blijft passeren. Bij concurrent Meccano wordt het nergens slechter.  

2) dat het MER-rapport geen milieueffecten bevat voor Meccano met 

gedifferentieerde tol, en spreken over het “betere” resultaat van het tracé met 

Oosterweelverbinding voor de Zuidelijke R1 dus weinig zin heeft. 

3) dat de regeringsbeslissing zich beroept op bepaalde gunstige milieueffecten, 

maar de onderliggende sturingsmethode al gedeeltelijk heeft laten varen. In 

een persbericht liet de Vlaamse Regering immers op 14 februari 2014 weten: 

“De beslissing gaat nog steeds uit van een tolvrije Scheldekruisende verbinding 

voor het personenverkeer in de Kennedytunnel.” Met andere woorden: zowel 

op vlak van doorstroming als hinder en maatschappelijke kosten-baten ziet de 
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fundering van de regeringsbeslissing er intussen in feite helemaal anders uit 

dan wat is doorgerekend en bepaalde effecten teweegbrengt. Een 

fundamentele wijziging aan het tolsysteem (personenwagens moeten dan toch 

niet betalen) is voldoende om die paar procenten winst op de Zuidelijke ring te 

laten verdampen.  

 

De volgende vragen zijn pertinent, en als de Vlaamse Regering ze niet beantwoordt 

is ze de bevolking aan het misleiden: houdt ze vast aan haar beslissing om af te 

wijken van de doorgerekende tolheffing en personenwagens wél gratis door de 

Kennedytunnel te laten rijden? Zo ja, blijft er dan nog iets over van de stelling dat 

“het tracé Oosterweelverbinding de meest gunstige invloed heeft op de immissies 

in de zwaarst belaste zone langs de R1. Dit is de zone tussen Kennedytunnel en de 

E313/E34” (Besluit van 30 januari)? Als personenwagens vrij door de Kennedy-

tunnel mogen, is er dan nog steeds een immissieverschil tussen het plan van de 

regering en bv. Meccano met trajectheffing? En tot slot: welke van beide 

tolsystemen (de doorgerekende of de afwijking) werd in rekening gebracht bij de 

maatschappelijke kosten-batenanalyse? 

 

Dit zijn toch belangrijke kanttekeningen, en de nadruk op het herstel van de 

leefbaarheid in bepaalde deelgebieden is tendentieus en vermoedelijk zelfs niet 

langer correct. Het houdt geen steek dat de Vlaamse Regering zich twee keer rijk 

rekent (één keer om de vlotte mobiliteit voor personenwagens te garanderen, en 

één keer om leefbaarheidswinst voor de zwaarst belaste zone langs de R1 te 

claimen) zonder rekenschap af te leggen voor de onderliggende incoherentie. We 

kunnen enkel vaststellen dat deze incoherentie ontsnapt aan het oog van de 

personen die de antwoorden op de vragen, adviezen en bezwaren in het kader van 

het openbaar onderzoek hebben opgesteld. Zou het kunnen dat zij te dicht bij de 

zaak staan om objectief te oordelen? 

 

b. De nadruk op het goede nieuws, namelijk de sanering van saneerbare gebieden, is 

pijnlijk voor de niet meer saneerbare gebieden – zeker in combinatie met het 

andere goede nieuws: “De trajecttijden voor het doorgaand verkeer zijn in alle 

vergelijkbare combinaties lager bij het alternatief ‘Oosterweelverbinding’.” Dit 

laatste spreekt immers voor zich. In haar bezwaarschrift voert stRaten-generaal 

onder 3.4 aan dat dit niet mag verwonderen, gelet op de dimensies van de 

Oosterweelverbinding, met tot 18 en 27 baanvakken in volle stadscentrum (= 

toename van 50%), en de ligging van het tracé, nl. dwars door het stedelijk gebied 

in plaats van er omheen. De Oosterweelverbinding biedt een korter en breder-

gedimensioneerd tracé aan, en het verkeer zal wel weten welke route te volgen.  

 

Wij menen evenwel dat een MER dient om milieueffecten in kaart te brengen, niet 

om een vlotte doorstroom van internationaal verkeer dwars door een stad als 

positief te evalueren en zodoende te faciliteren. Bovendien wordt in het hele plan-

MER én in het GRUP stelselmatig verzwegen dat het Meccanotracé erin slaagt om 
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de snelwegdimensies in volle stadscentrum én het huidige verkeersvolume niet te 

doen toenemen. 

Met andere woorden, en voorbij het goede nieuws: voor de vaststelling dat ‘het 

basisalternatief Oosterweel bij de onderling vergelijkbare scenario’s steeds globaal 

het best scoort voor de onderzochte parameters, en dus als het verkeerskundig 

meest performante alternatief kan beoordeeld worden’ (p.20 GRUP) betaalt 

Antwerpen een prijs: meer rijstroken en meer verkeersvolume in dichtbevolkte 

woongebieden.  

Dat een milieueffectenrapport op basis van deze vaststellingen en de combinatie 

ervan met de eindconclusies over leefbaarheid (Meccano > Oosterweelverbinding) 

desondanks leidt tot een regeringsbeslissing die het basisalternatief 

Oosterweelverbinding handhaaft, toont aan dat ‘milieueffecten’ een sterk 

ondergeschikte rol en betekenis toebedeeld krijgen in verhouding tot het criterium 

‘verkeersdoorstroming’. 

Gepoogd wordt om het openlijk laten doorwegen van het aspect 

‘verkeersdoorstroming’ in het GRUP recht te trekken met het inzetten op 

milderende maatregelen (p.22). Om de negatieve aspecten van de 

Oosterweelverbinding te milderen, blijken heel wat kunstgrepen nodig. In de 

regeringsbeslissing wordt daar hard op ingezet. De vraag rijst of dit de finaliteit kan 

zijn van een plan-MER: een mobiliteitsproject alsnog overeind houden door 

milderende maatregelen en flankerend beleid in de verf te zetten terwijl het plan 

op het vlak van leefbaarheid objectief slechter scoort dan een alternatief 

(Meccano, zie p. 24), op het vlak van ‘ruimtelijke disciplines’ slechts als ‘matig’ 

beoordeeld wordt en voor fauna en flora de beoordeling ‘meest negatief’ krijgt. Dit 

terwijl milderende maatregelen bij alternatieven op heel wat domeinen niet of 

minder noodzakelijk blijken. Normalerwijze moet eerst het beste plan wordt 

gekozen waarna de vervolgens eventueel nog te milderen effecten worden 

aangepakt. 

c. Karikaturale voorstelling van terechte pertinente opmerkingen 

In het kader van het openbaar onderzoek hebben de insprekers van stRaten-

generaal de aandacht willen vestigen op de logische samenhang tussen het 

Meccano-tracé en de andere infrastructuurwerken van het Masterplan 2020. Zij 

wijzen erop dat met name de Oostelijke tangent A102 (met of zonder R11bis) veel 

efficiënter benut wordt in het Meccano-tracé dan in het Oosterweeltracé. De 

repliek is even laconiek als naast de kwestie:  

“Het plan-MER werd niet opgemaakt voor het Masterplan, maar voor de 3de 

Scheldekruising. Het is dan ook evident dat in de eerste plaats gekeken wordt naar 

het functioneren van de alternatieven op zich. Het feit dat Oosterweel ook zonder 

A102/R11bis zeer performant is, en Meccano en OW-Noord veel sterker afhankelijk 

zijn van deze bijkomende infrastructuur, is beschreven in het plan-MER. De 
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verschillen in benutting van A102 en R11bis tussen Oosterweel en Meccano zijn 

overigens kleiner dan de benutting van de nieuwe Scheldetunnel zelf.” (p. 58) 

Los van het feit dat de interne samenhang van het Masterplan elders wordt 

aangeprezen en hier als een bijkomstigheid wordt afgedaan (het antwoord gaat dus 

volledig voorbij aan het punt van de bezwaarindieners), krijgen de 

bezwaarindieners een karikatuur van hun eigen tracé. Uiteraard is Meccano “veel 

sterker afhankelijk … van deze bijkomende infrastructuur”: de Meccano bouwt 

verder op een reeds geplande A102 (in wezen maakt deze tangent deel uit van de 

Meccano). Voor Meccano is de A102 helemaal geen “bijkomende infrastructuur”. 

Daarentegen zal dit Masterplan-infrastructuuronderdeel veel minder benut 

worden bij de bouw van een Oosterweelverbinding, omdat ze net slechter op elkaar 

afgestemd of zelfs concurrentieel functioneren.  

De insprekers vragen een validering van de goede samenhang van hun plan met 

het Masterplan, en krijgen als antwoord dat Oosterweel het Masterplan niet nodig 

heeft om goed te functioneren: Meccano zonder één van zijn tangenten (die 

sowieso gepland is en efficiënt benut zal worden) deugt minder dan Oosterweel 

met nog een tangent extra (die er dus komt, maar veel minder benut zal worden). 

Dit is absurd.  

Helaas is deze wijze van repliceren (in essentie het herformuleren en vervolgens 

ontwijken van vragen en bezwaren) een terugkerende kwaal in het hoofdstuk 

“Bezwaren, opmerkingen en adviezen die niet leiden tot aanpassing van het plan,” 

in die mate zelfs dat bezwaarindieners niet steeds kunnen uitmaken of hun 

inspraakreacties nu wel of niet aan bod zijn gekomen.4  

d. Sanering is een milderende maatregel, aldus het Besluit van 30 januari, en kan niet 

a priori deel uit maken van een te onderzoeken tracé. “De redenering dat vanuit de 

leefbaarheidsdoelstelling in feite elk alternatief zo uitgevoerd zou moeten worden 

dat maximale sanering van infrastructuur en maximale positieve effecten op de 

leefbaarheid ontstaat, is in strijd met de principes van een beoordeling in een plan-

MER … in een plan-MER [moet] juist zo “zuiver” mogelijk … beoordeeld worden, en 

pas op basis van de kans dat aanzienlijke effecten gaan optreden de nodige 

mildering wordt opgelegd.” (p. 49) 

 

Het probleem is net dat dit wél gebeurt voor de Oosterweelverbinding, maar niet 

voor de alternatieven.  

 

Voor het Oosterweeltracé worden minpunten wel eens omgebogen in positieve 

conclusies. Voor de andere tracés gebeurt dit nergens. Zo worden negatieve 

effecten op de natuurgebieden op Linkeroever erkend, maar in de beoordeling 

                                                           
4 Terzijde merken we op dat alle documenten die tot stand kwamen op basis van inspraakreacties enkel 
beschikbaar worden gesteld als ondoorzoekbare pdf’s van gescande teksten, waardoor insprekers specifieke 
bijdragen moeilijk of helemaal niet kunnen terugvinden.  



Klacht bij de Vlaamse Ombudsdienst -- 10 maart 2015  
stRaten-generaal, Ademloos vzw, Steven Vervaet, Greet Bergmans en Joke Laukens 

 

 

13 
 

omgedraaid naar positieve effecten mits milderende maatregelen (bv. m.b.t. het 

Sint-Annabos).  

 

e. Wij wezen hierboven al op de ongelijke behandeling van alternatieven. In zijn 

bezwaarschrift is stRaten-Generaal uitvoerig ingegaan op de voorkeursbehandeling 

van Oosterweel in de loop van het onderzoek, met tal van concrete voorbeelden. 

In de repliek wordt niet op de inhoud van het bezwaar ingegaan, maar wordt deze 

daarentegen weggewimpeld met een verwijzing naar “de gevolgde plan-MER-

procedure.” Een dergelijk formele afhandeling van een pertinente opmerking 

schiet duidelijk tekort.  

We kunnen het de opstellers van dit document misschien niet kwalijk nemen. Auto-

evaluaties generen nu eenmaal blinde vlekken, en waarom zouden de auteurs hun eigen 

onderzoek in diskrediet brengen? Wel voedt deze praktijk het onbehagen dat leeft bij 

mensen die dit dossier al jaren ter harte nemen en zou ertoe kunnen leiden dat de burger 

gewoon gaat afhaken. Laat ons hopen dat dit niet de bedoeling is.5 

Daarnaast moet worden vastgesteld dat tal van concrete bezwaren en inspraakreacties 

helemaal niet werden beantwoord. Door de wijze van behandelen is het niet mogelijk na 

te gaan welke bezwaren allemaal werden geuit. Bij wijze van voorbeeld kan echter worden 

verwezen naar het bezwaarschrift van mevr. Joke Laukens en haar gezin. Daarin werden 

bijvoorbeeld drie zeer concrete vragen gesteld ter aanpassing van het GRUP. Geen van deze 

suggesties werden redelijk beantwoord: 

Vraag 1: Geluids- en visuele buffering realiseren ten opzichte van de woongebieden 
den Dam (Slachthuislaan, Ijzerlaan, Merksemsestraat), Deurne-Noord (Ten 
Eekhovelei) en eventuele andere woonwijken en dit te verankeren in artikel 0.3.2 
van de stedenbouwkundige voorschriften. 

 Het Besluit geeft geen concreet antwoord op de vraag of geluids- en visuele 
buffering ten opzichte van bovenstaande concrete locaties kan verankerd worden 
in de stedenbouwkundige voorschriften. Het is duidelijk dat men hier niet op in 
gaat, maar de reden waarom is onduidelijk. Men schermt met de idee dat er in de 
regelgeving geen verplichting voorzien wordt om milderende maatregelen 
gedetailleerd door te vertalen in de bestemmingsvoorschriften. Men schermt ook 
met de idee dat men de typevoorschriften gebruikt zoals voorgesteld door de 
Vlaamse Regering op 11/4/2008 en dat men uniformiteit nastreeft met het GRUP 
Oosterweelverbinding. Men vertelt ook waarom men dit wél doet tegenover 
specifieke natuurgebieden. Dit alles zijn echter geen afdoende argumenten om niet 
in te gaan op de vraag. Een grondige motivatie waarom het verankeren van geluids- 

                                                           
5 Voor de insprekers is het bovendien bijzonder schrijnend dat de Vlaamse Regering niets geleerd heeft uit het 
verleden. Al in 2008 werd een klacht bij de Vlaamse Ombudsman over het gebrek aan voldoende 
onafhankelijkheid bij de milieueffectenrapportering als “gegrond en verder te herstellen” beoordeeld (18 juni 
2008). Aan het verzoek van stRaten-generaal “om verschillende aspecten van het project door een 
onafhankelijke instantie opnieuw te laten onderzoeken” werd toen inderdaad gevolg gegeven met de bestelling 
van de Arup/SUM-studie. Deze studie bracht onder meer aan het licht dat het stRaten-generaal-tracé op alle 
duurzaamheidsindicatoren (mobiliteit, mens en leefomgeving en milieu) beter scoorde dan het voorkeurstracé 
van de Regering. De resultaten waren dermate vernietigend voor de Vlaamse Regering dat zij daags vóór de 
publicatie ervan snel een contract ondertekende voor de bouw van haar voorkeurstracé, en vervolgens 
leugenachtig communiceerde over de tracé-rangschikking in de studie. 
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en visuele buffering tegenover wijken waar mensen wonen, niet kan opgenomen 
worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP, ontbreekt. 

  
Vraag 2: Het verankeren van het groengebied/parkgebied dat zou komen tussen de 
tunnelmond op den Dam en het Albertkanaal (zoals getoond op de simulaties) door 
dit gebied ook effectief op het grafisch plan in te kleuren als 
parkgebied/groengebied, zodat gegarandeerd kan worden dat hier op termijn ook 
effectief een groengebied zou komen. 

 Men gaat niet in op de idee om deze zone te bestemmen als 
groengebied/parkgebied. Maar een grondige motivatie hiervoor ontbreekt. Een 
andere zone, nl. ter hoogte van het Laaglandpark, werd in het voorstel al wel 
ingekleurd als parkgebied. Maar voor deze zone lijkt dit niet aan de orde. Men voegt 
toe dat herbestemmingen in functie van lokale prioriteiten kunnen onderzocht 
worden op het geëigende planningsniveau. Lees: Stad Antwerpen moet een eigen 
RUP maken om dit gebied als groengebied/parkgebied in te kleuren. Dit is een 
vreemd antwoord, tegenstrijdig aan de communicatie die de Vlaamse regering en 
de BAM voor dit stuk grond voerde. Vanuit deze communicatie zou het net logisch 
zijn om dit effectief te verankeren in de bestemmingsvoorschriften om zo de 
garantie te geven dat dit gebied groen zal ingevuld worden. Helaas kan het GRUP 
die garantie niet geven. Een grondige motivatie waarom men dit gebied niet wil 
inkleuren als groengebied/parkgebied blijft onduidelijk. 
  
Vraag 3: Het garanderen van veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers 
en deze te verankeren in artikel 0.14 van de stedenbouwkundige voorschriften. 
Zeer specifiek vroegen we om ter hoogte van volgende concrete kruisingen een 
ongelijkgrondse, vrijliggende en conflictvrije verbinding te voorzien: 
Turnhoutsebaan – Ringfietspad (Borgerhout), E313/E34 Ringfietspad (Borgerhout), 
Schijnpoortweg – Viaduct van Merksem – Slachthuislaan – Bisschoppenhoflaan – 
Noordersingel 

 Er wordt niet ingegaan op de vraag om bovenstaande op te nemen in de 
stedenbouwkundige voorschriften. Als reden hiervoor zegt men dat men het 
realiseren van de meest geschikte infrastructuur niet wil hypothekeren. Nochtans 
werd de vraag gesteld in functie van het garanderen van ongelijkgrondse, 
conflictvrije en vrijliggende verbindingen. Hiervoor zijn fiets- of voetgangerstunnels 
nodig. Een GRUP kan net garanderen dat zo’n ongelijkgrondse kruisingen voorzien 
worden. Het antwoord komt dus niet tegemoet aan de vraag. 
 

Hieruit blijkt dat mensen die de moeite hebben genomen om het GRUP grondig te 
bestuderen en zeer concrete suggesties ter verbetering hebben gedaan, vanuit de kennis 
van hun eigen leefomgeving, gewoon wandelen gestuurd worden. 
 
[7] Misleidende recuperatie van een maatschappelijk gedragen oplossing 

De manier waarop de Vlaamse Regering communiceert over de overkappingsmogelijkheid 

in het Oosterweel-scenario, zeker sinds het regeringsbesluit van 30 januari, is misleidend. 

Men wekt de schijn dat ruime overkappingen van de ring “mogelijk zijn”. Op die manier 

haalt men de wind uit de zeilen van het Meccano-tracé, dat juist ontworpen is met het oog 

op grootschalige overkappingen, en het Ringland-concept, dat overkapping centraal stelt 

maar naar alle waarschijnlijkheid onverenigbaar is met een sluiting van de ring op het 

Oosterweel-tracé. Wat echter precies bedoeld wordt met de “mogelijkheid” van een 
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overkapping, wordt nooit duidelijk gesteld. De technische uitvoerbaarheid en impact ervan 

is uitdrukkelijk niet onderzocht en beschreven in het plan-MER (omdat overkapping “niet 

tracé-onderscheidend” zou zijn), hoewel hierover wel plots een ‘epiloog’ opduikt in het 

eindrapport. Blijkens de beslissing van 30 januari is een overkapping ook niet werkelijk 

voorzien. Wat is “mogelijk”? Gaat het om een algemene vaststelling over de technische 

haalbaarheid dan wel om een vage intentieverklaring die de Antwerpenaren over de streep 

moet trekken? De Vlaamse Regering dient duidelijk en helder te communiceren over een 

“mogelijkheid” die de Antwerpse en Zwijndrechtse bevolking nauw aan het hart ligt. 

[8] Dubbelzinnige communicatie over de doelstelling “Herstellen van de leefbaarheid” – 

rechtsonzekerheid 

Het Besluit van 30 januari 2015 herinnert er nog eens aan: de 3de scheldekruising is één 

onderdeel van het Masterplan 2020. Daarom dient de tracékeuze te kaderen binnen dit 

Masterplan, en vormen de doelstellingen van dit Masterplan “tevens het 

beoordelingskader waaraan de verschillende alternatieven onderworpen worden: A. Het 

garanderen van de bereikbaarheid van stad en haven, B. Het verhogen van de 

verkeersveiligheid, en C. Het herstellen van de leefbaarheid.” (5)  

Deze derde doelstelling is voor heel wat insprekers en bezwaarindieners van het grootste 

belang. Zij weten wat het is om dag en nacht de slopende nabijheid van de snelweg te 

horen, te voelen en te ruiken, en zien het onderzoek naar de aanleg van de nieuwe 

Scheldekruising als een opportuniteit om de huidige situatie te verbeteren.  

Minstens moet deze derde doelstelling evenwaardig worden meegenomen in de 

besluitvorming. Ogenschijnlijk doet men dit, doch wie nader toekijkt moet vaststellen dat 

in het plan-MER, en zeker in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari, een loopje 

wordt genomen met het begrip “leefbaarheid” én met de uitdrukkelijke ambitie om deze 

te herstellen. In het plan-MER wordt het begrip “leefbaarheid” uitgehold door al te soepele 

kwaliteitsnormen, zodat er nauwelijks iets te “herstellen” blijkt, en in het Besluit van 30 

januari wordt het begrip zodanig uitgerekt dat de directe impact van het snelwegverkeer 

op de omwonenden (d.w.z. datgene wat bepalend is voor hun leefbaarheid) uit beeld 

verdwijnt.  

Noch bij de tracékeuze, noch bij het voorstellen van milderende maatregelen, noch bij het 

antwoord op de bezwaren in het kader van het openbaar onderzoek wordt een echte 

invulling gegeven aan de doelstelling “Herstellen van de leefbaarheid”. Men stelt 

integendeel dat het herstellen van de leefbaarheid net niet is wat de Oosterweelverbinding 

en de bijhorende MER-procedure beogen te doen: de ambitie blijft systematisch steken in 

het “niet significant verslechteren” van de referentiesituatie.  

We hebben er al op gewezen: de doelstelling inzake het “herstellen van de leefbaarheid” 

wordt in het Besluit van 30 januari naar believen aangehaald en terug overboord gegooid. 

Wanneer het gaat om de zuidelijke R1 wordt de (overigens in perspectief te plaatsen) 

sanering dankzij Oosterweel geprezen:  
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Het tracé Oosterweelverbinding heeft de meest gunstige invloed op de 

immissies in de zwaarst belaste zone langs de R1. Dit is de zone tussen 

Kennedytunnel en de E313/E34 (deelgebieden Centrum-Zuid en Deurne-Z 

Borgerhout Extra Muros). De Oosterweelverbinding zorgt daar voor de 

grootste herstelling van de leefbaarheid. Dit is een belangrijk voordeel. (p. 9) 

Wanneer het niet goed uitkomt (bv. wanneer bezwaarindieners andere gebieden onder de 

aandacht willen brengen of aanstippen dat de Oosterweelverbinding de realisatie van de 

EU-normen fijn stof en NO2 onmogelijk maakt), blijkt sanering niet meer aan de orde. De 

standaardformulering luidt dan: “Het remediëren van  bestaande lucht- en 

geluidsproblemen is een opdracht die niet louter kan gelinkt worden aan het plan van de 

Oosterweelverbinding.” (o.m. pp. 70 en 74)  

Hieronder vatten wij de uitholling van het leefbaarheidsbegrip in het plan-MER en het 

uitrekken ervan in de communicatie van de Regering kort samen. Vervolgens illustreren wij 

die manier van werken aan de hand van een concreet voorbeeld. 

Uitholling van het begrip “leefbaarheid” in het plan-MER door al te ruime 

kwaliteitsnormen: 

De actiegroepen Ademloos en Ademloos 2070 hebben, net als verschillende individuele 

burgers, van meet af aan gevraagd de ambitie m.b.t. het herstel van de leefbaarheid in het 

kader van het plan-MER hoog te houden. Geleidelijk aan werd duidelijk dat men op dit vlak 

niet het beste voor had. Zo werden de NO2-concentraties (volgens de WHO, maar ook 

volgens het plan-MER zelf, de verkeersgerelateerde blootstellingsindicator bij uitstek) 

uitgemiddeld over hele gebieden, gooide men de perimeter-benadering op het laatste 

moment overboord en werden twijfelachtige geluidsdrempelwaarden gehanteerd die 

helemaal niets met leefbaarheid, laat staan met wetenschappelijke normeringen te maken 

hebben. De volgende tabel, die in het plan-MER allesbepalend is voor de eindbeoordeling 

van (on)toelaatbare overlast, spreekt voor zich. Voor het optreden van hinder en 

slaapverstoring maakt men een onderscheid tussen nog aan te leggen en reeds aangelegde 

wegen: 

 

(Deelrapport 11, Discipline Geluid, p. 16-17) 

Langs bestaande wegen treedt hinder en slaapverstoring dus pas op bij een verdubbeling 

(+10dB) van het  geluidsniveau dat hinder en slaapverstoring doet ontstaan langs nieuwe 

wegen. Of beter: langs nieuwe wegen is er een probleem wanneer hinder en 

slaapverstoring optreden; langs bestaande wegen is er pas een probleem bij het optreden 
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van “ernstige” hinder en slaapverstoring. (Indien er al iets van weginfrastructuur aanwezig 

is, wordt zelfs een zeer zware uitbreiding van de weginfrastructuur ten onrechte 

beschouwd als een bestaande toestand i.p.v. een nieuwe situatie). 

In termen van gezondheid en leefbaarheid zijn deze gehanteerde drempelwaarden volledig 

arbitrair. Ze zijn enkel te verklaren vanuit het vaste voornemen van de Vlaamse overheid 

om mobiliteitsbaten te laten primeren op het welzijn van de omwonenden. De 

drempelwaarden laten toe de geluidssituatie in woonzones langs drukke snelwegen nog 

steeds als “leefbaar” te bestempelen ook wanneer de grenzen van het wetenschappelijk 

toelaatbare eigenlijk al lang overschreden zijn.  

Diverse inspraakreacties tijdens de plan-MER procedure en het openbaar onderzoek 

hebben gewezen op de ontoelaatbare verhoging van alarmwaarden voor geluid.6 Er wordt 

enkel geantwoord dat de overheid nu eenmaal beslist heeft dit systeem te hanteren zonder 

een inhoudelijk antwoord te bieden. De gehanteerde geluidswaarden worden er niet 

redelijker of minder arbitrair door.  

Uitrekking van het begrip “leefbaarheid” in het Besluit van 30 januari: 

Hoewel het plan-MER te wensen overlaat op vlak van alarmwaarden en uitmiddeling, 

moeten we erkennen dat het begrip “leefbaarheid” inhoudelijk voldoende strikt omlijnd 

wordt. Het gaat om de disciplines lucht, geluid en gezondheid. Deze parameters worden 

ondergebracht in de “cluster leefbaarheid”. Hierbij wordt als conclusie meegegeven: 

“Aangezien de impact op de mens doorslaggevend is voor het aspect “leefbaarheid”, kan 

de beoordeling voor mens-gezondheid gelijkgesteld worden aan de beoordeling voor de 

cluster leefbaarheid als geheel.” (Plan-MER Deelrapport 13, Synthese en conclusies). De 

twee andere clusters zijn “Discipline mobiliteit” (met o.m. ook verkeersleefbaarheid) en 

“Ruimtelijke disciplines” (met o.m. ook ruimtelijke barrière-effecten). 

In het Besluit van 30 januari wordt het begrip “leefbaarheid” daarentegen tot in het 

absurde uitgerekt, en bezwaarindieners die zich vragen stellen bij de voorgenomen toetsing 

van het project aan de leefbaarheidsdoelstelling van het Masterplan 2020 (zie hierboven) 

worden weggestuurd met een bizar excuus.  

“Leefbaarheid” zou in het Masterplan veel ruimer geïnterpreteerd worden dan alleen lucht, 

geluid en gezondheid. Dit doet de waarheid niet alleen geweld aan7, deze repliek is ook 

volledig naast de kwestie. Inderdaad laat het Masterplan een ruimere invulling van 

“leefbaarheid” toe dan enkel lawaaihinder en slechte lucht (voor heel wat mensen de 

voornaamste ‘leefbaarheidseffecten’ van de derde Scheldekruising) – omdat het 

                                                           
6 Ter illustratie: wat volgens het MER-rapport onproblematisch is wanneer het gaat om geluidsbelasting langs 
bestaande wegen, is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europees Milieuagentschap ziekmakend. 
De in het MER-rapport gehanteerde geluidsdrempelwaarden vallen zelfs buiten de tabellen van de WHO en het 
EEA.  
7 in het Masterplan 2020 wordt slechts op één concreet voorbeeld van ‘herstel van de leefbaarheid’ ingegaan. 
Het betreft de dringende noodzaak van geluidsschermen langs de R1, die “in bepaalde zones van de stedelijke 
regio een onmiddellijke zichtbare en tastbare verbetering [zullen] betekenen op vlak van leefbaarheid” 
(Masterplan p. 39). 
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Masterplan een geïntegreerd plan is. Het stelt maatregelen van diverse orde en op allerlei 

gebieden voor, en om die reden wordt terecht gekozen voor “een globale aanpak voor de 

Antwerpse regio met duurzame oplossingen voor de toekomst.” Het gaat dan onder meer 

om “een balans tussen sociale en ruimtelijke kwaliteit in de stad zelf (wonen, recreatie, 

werken en stedelijke voorzieningen), economische stabiliteit binnen de regio 

(bereikbaarheid, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt) en ecologische waarden in het algemeen 

(natuur, landschap en milieu).” Over pakweg “een balans tussen sociale en ruimtelijke 

kwaliteit in de stad zelf” op vlak van wonen en recreatie heeft het Masterplan uiteraard 

veel te zeggen, maar de derde Scheldekruising in feite niks. Verder spreekt het voor zich 

dat “bereikbaarheid” en “vestigingsklimaat” bepalend zijn voor de economische stabiliteit 

binnen de regio, maar deze aspecten worden al in rekening gebracht bij een andere 

doelstelling/cluster (“bereikbaarheid van de stad en de haven”, cluster mobiliteit in het 

plan-MER).  

De elasticiteit van het leefbaarheidsbegrip met verwijzing naar wat dat allemaal nog kan 

betekenen (met name in het Masterplan), slaat dus nergens op. De Vlaamse Regering stopt 

zich weg achter het de omschrijving van de doelstellingen van het masterplan om vragen 

over leefbaarheid, zoals benaderd in het plan-MER, terzijde te kunnen schuiven.  

Elders wordt een meer impressionistische invulling gegeven aan het begrip leefbaarheid, 

en opnieuw stellen we ons de vraag hoe de derde Scheldekruising eraan getoetst kan 

worden:  

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt 

een gebied of gemeenschap is om er te wonen, te werken en te recreëren. Het 

is duidelijk dat bij de beoordeling van de leefbaarheid verschillende factoren een 

rol spelen en dat leefbaarheid ruimer te begrijpen is dan enkel de 

milieuaspecten lucht en geluid. Ook ruimtelijke aspecten dragen bij tot de 

leefbaarheid. Zo zijn de gebruiks- en belevingswaarde van de omgeving, de 

kwaliteit van de openbare ruimtes, de aanwezigheid en bereikbaarheid van 

openbare voorzieningen, het opheffen van barrièrewerking en de mate van 

verkeersveiligheid van de omgeving ook belangrijke parameters ter bepaling van 

de leefbaarheid.  (p. 7)  

Ten eerste komen doelstellingen 1 en 2 van het Masterplan (bereikbaarheid van de stad en 

de haven  / verhogen van de verkeersveiligheid) hier nog eens meetellen in doelstelling drie 

(leefbaarheid), waardoor mobiliteitsbaten van doelstelling 1 en 2  twee keer in rekening 

worden gebracht.  De logica is dus zoek. Ten tweede zijn er inderdaad tal van niet-

lucht/geluidsgebonden factoren die bijdragen tot een leefbare omgeving, maar het plan-

MER heeft daarover uiteraard geen zinvol woord te zeggen; en het doet dat ook niet. 

Waarom dit argument dan wel wordt ingeroepen (tenzij om de toetsing aan het 

leefbaarheidscriterium zo elastisch te maken dat bezorgde burgers elk participatiekader 

ontnomen wordt), is niet duidelijk. 

Opnieuw kunnen we enkel vaststellen dat de Regering zich wegstopt achter een 

leefbaarheidsbegrip dat voorbijgaat aan het inhoud van haar besluit – de bouw van de 
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derde Scheldekruising – , en dat het toetsen van het gekozen tracé aan de doelstelling 

“Herstellen van de leefbaarheid” gewoonweg zinloos is geworden. De bezwaarindieners 

worden wél effectief de mond gesnoerd. 

Ten overvloede wijzen we er nogmaals op dat de Regering wél een strikter 

leefbaarheidsbegrip hanteert (gelijkschakeling van verkeersimmissieverlaging en 

leefbaarheidsherstelling) waar dit de Oosterweelverbinding in een goed daglicht plaatst.  

Voorbeeld van een repliek op bezwaren aangaande “het herstel van de leefbaarheid”:  

Vanuit Zwijndrecht werd een bezwaar in gediend omtrent de minimalisering van de 

geluidshinder langs de E17 ter hoogte van Zwijndrecht en Burcht (Besluit van 30 januari pp. 

70-1) 

Het antwoord daarop is tweeledig: 

(1) “De toetsing van het geluidsniveau is in overeenstemming met het richtlijnenboek 

geluid en de MER-richtlijnen”. 

Inderdaad, en daar gaat het net om: het onderscheid tussen bestaande en nieuwe wegen 

om een bepaald geluidsniveau als hinderlijk te bestempelen is ingegeven door de reële 

situatie langs Vlaamse (snel)wegen en door het voornemen om mobiliteitsbaten te laten 

primeren op de leefbaarheid van de omwonenden. De verhoogde drempelwaarde van 70 

dB(A) lden voor bestaande wegen beantwoordt aan geen enkele (!) gezondheidsnorm. Dat 

de overheid ervoor gekozen heeft dit onderscheid te maken, maakt het nog geen zinvol of 

enigszins verantwoord onderscheid. 

(2) “Het plan-MER wijst uit dat het geluidsniveau langs de E17 in Zwijndrecht niet 

significant negatief wordt beïnvloed door het Oosterweeltracé, en er derhalve geen 

aanleiding is tot het nemen van milderende maatregelen in het kader van het GRUP 

Oosterweelverbinding. … Het remediëren van bestaande lucht- en geluidsproblemen is een 

opdracht die niet louter kan gelinkt worden aan het plan van de Oosterweelverbinding …” 

 

Terloops wijzen wij op het volgende. Of het plan van de Regering niet verantwoordelijk 

gesteld kan worden voor de bestendiging en zelfs voor een verslechtering van een 

onleefbare situatie, is nog maar de vraag. Twee factoren moeten namelijk bijkomend in 

rekening worden gebracht. Ten eerste vergelijkt men de situatie van het Oosterweeltracé 

met een referentiescenario, en niet met de bestaande toestand. In vergelijking met het 

referentiescenario is er in het Oosterweelscenario dan wel een lichte verkeersafname op 

de E17 ter hoogte van Zwijndrecht, maar in vergelijking met de bestaande toestand is er 

een verkeerstoename. De Oosterweelverbinding komt immers tegemoet aan een latente 

vraag naar meer wegcapaciteit. Ten tweede wordt bij de beoordeling voor geluid (net als 

voor alle andere milieueffecten) uitgegaan van een differentieel tolsysteem waarbij niet 

alleen vrachtwagens maar ook personenwagens aangespoord worden de 

Liefkenshoektunnel te gebruiken in plaats van de Kennedytunnel. Zoals wij hierboven al 
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hebben aangestipt, heeft de Regering echter al op 14 februari 2014 beslist hiervan af te 

stappen.  

Beide elementen – de vergelijking met de bestaande toestand en het vrij gebruik van de 

Kennedytunnel voor personenwagens – doen ons grote vraagtekens plaatsen bij de 

verschoning in de repliek hierboven aan het adres van Zwijndrecht. 

Dit terzijde. Waar het hier echt om draait, is hoe dit antwoord te rijmen valt met de intentie 

om de voorgenomen beslissing te toetsen aan de doelstelling “herstellen van de 

leefbaarheid”. Neemt de Regering haar ambitie ernstig? Mag de burger erop rekenen dat 

deze doelstelling meer is dan een slogan die het maatschappelijk draagvlak voor 

Oosterweel moet voeden?  

Het feit dat het leefbaarheidsherstellend potentieel van elk tracé afzonderlijk op geen enkel 

moment werd gevalideerd, doet het tegendeel vermoeden. Bezwaarindieners die in die zin 

suggereren “dat in het plan-MER vanuit de leefbaarheidsdoelstellingen in feite elk 

alternatief zo uitgevoerd zou moeten worden dat maximale sanering van de infrastructuur 

en maximale positieve effecten op de leefbaarheid ontstaan,” (p. 49) krijgen een 

formalistisch antwoord: dit is niet de finaliteit van een MER-onderzoek. Dit hoort elders 

thuis. Maar waar? Alvast niet aan de onderhandelingstafel, waar de tracékeuze al jaren 

vastligt. Eén ding is duidelijk: de vaststelling dat er ter hoogte van Zwijndrecht (en ook op 

tal van andere plaatsen) niet gesaneerd dient te worden omdat er geen significant 

negatieve verslechtering optreedt, staat in schril contrast met de leefbaarheidsretoriek die 

het besluit loslaat op andere, binnen Oosterweel ogenschijnlijk wél saneerbare zones.  

 

Door de lat inzake hinder zo laag te leggen (alles is goed genoeg), wordt de leefbaarheid 

niet correct en evenwaardig meegenomen in de keuze tussen de alternatieven. De 

problematiek van de levenskwaliteit van de omwonenden wordt op die manier over de 

tracé-beslissing heen getild, en het bewaken van de omgevingskwaliteit wordt een speelbal 

van politieke goodwill. In het Besluit van 30 januari heet dit: “De afweging van de 

verschillende alternatieven ten opzichte van de leefbaarheid gebeurde in de beslissing van 

de Vlaamse Regering, die hernomen en herbevestigd wordt in het hoofdstuk ‘Tracékeuze’ 

van dit besluit”.” (p. 99) De stelling valt niet te verifiëren, maar duidt op een verregaande 

politisering van de doelstelling “Herstel van de leefbaarheid”. Elke “afweging van de 

verschillende alternatieven ten opzichte van de leefbaarheid” wordt immers overschaduwd 

door het politieke gegeven dat het sowieso Oosterweel moet worden.  

In een email van een Antwerpse politica vlak na het Valentijnsakkoord van 14 februari 2014 

heet dat: “Het Oosterweeldossier was allesbehalve gemakkelijk voor sp.a. We hebben hard 

moeten vechten voor een aantal cruciale aanpassingen aan het tracé op het vlak van 

leefbaarheid.” Wanneer er moet gevochten worden om aan een reeds gekozen tracé 

correcties aan te brengen die niet door het plan-MER worden gedicteerd (en bovendien 

misschien niet eens nodig waren of veel eenvoudiger te implementeren bij een ander 
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tracé), heeft de willekeur vrij spel. Wie niet of onvoldoende aan de onderhandelingstafel 

vertegenwoordigd wordt, kan naar zijn leefbaarheid fluiten. 

 


