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mag immers nog niet zijn beslist voor welke oplossing gekozen wordt. Hoe kan je dan al aan
Europa vragen of een welbepaalde oplossing door deze of gene mag worden uitgevoerd?
Problematisch hier is opnieuw dat de politieke beslissing al lijkt vast te staan voor het MERrapport is afgewerkt. De vraag of Noriant welke werken dan ook mag uitvoeren is nog niet ter
zake en duidt op de vooringenomenheid van de Vlaamse regering. De vraag wijst erop dat
men met het MER-rapport in wezen geen rekening zal houden voor wat betreft de keuze tussen
de onderzochte alternatieven. Want om Noriant mee aan boord te houden is de keuze voor het
bouwen van een Oosterweelverbinding noodzakelijk. Kar voor het paard dus!
In het krantenartikel krijgen we nogmaals de bevestiging dat het Nederlandse studiebureau
TV RoTS alvast het conceptontwerp uitwerkte voor het bouwen van de Oosterweelverbinding,
dit buiten de MER om. Voor het uitwerken van een conceptontwerp van bv. het
Meccanoalternatief kwam geen opdracht van de BAM. Nog maar eens twee maten en twee
gewichten.
De krant meldt ten slotte wat er zal gebeuren na bekendmaking van het MER-rapport:
‘Daarna wordt het gas geven om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan op tijd klaar te krijgen voor
de allerlaatste Vlaamse ministerraad, over precies 5 maanden, begin april 2014. Geen enkele
regeringspartij wil zonder oplossing naar de kiezer.’
Lees: het wordt de Oosterweelverbinding. Want bij keuze voor een alternatief ten vroegste in
januari kan onmogelijk nog binnen de twee maanden een voldragen Ruimtelijk
Uitvoeringsplan voor dat in concrete uitwerking achtergestelde alternatief worden afgewerkt
en goedgekeurd. Of vergissen wij ons, en kan ook ‘gas gegeven worden’ voor het klaar
krijgen van een alternatief GRUP?
Om maar te zeggen: we zijn niet naïef. De overheden zijn voluit de kaart van Oosterweel aan
het trekken, MER of niet.
We worden het wat moe, deze rode loper voor het eigen project en de regeringsdesinteresse
voor alternatieven, incluis het op achterstand houden en openlijk saboteren van ons
Meccano-alternatief.
De dienst MER heeft de voorbije twee jaar inspanningen geleverd om een correct
inspraakproces te organiseren in dit complexe MER-onderzoek. We hebben dat zelf aan den
lijve mogen ervaren. Het is mede daarom des te schrijnender dat de overheid het verwachte
MER-rapport als een verplicht nummer blijft beschouwen.’
Het moge alleszins duidelijk zijn dat reeds tijdens de opmaak van het MER-onderzoek alle
opties niet langer open waren voor de Vlaamse regering. Dit blijkt verder nog uit diverse
verklaringen van de Vlaamse regering, de steeds gehanteerde ‘randvoorwaarden’, de resolutie
nr. 1388 (2011-2012) van de Vlaamse regering, enzovoort.
Op 5 november 2014 mailden we de cel-MER nog een verduidelijking bij de daags voordien
bezorgde bekommernissen:
‘Het punt is dat de opdrachtverlenende overheid in toenemende mate signalen uitstuurt dat al
dit studiewerk haar eigenlijk niet kan schelen, cfr. de (niet-exhaustieve) oplijsting in onze
mail. Het wordt blijkbaar Oosterweel, wat de MER ook oplevert, en het is enkel Oosterweel
die wordt klaargezet in de steigers. Dat is de vooringenomen bestuursdynamiek die we als
insprekers van een van de alternatieven kunnen waarnemen parallel aan het opmaken van het
MER-rapport. Een dynamiek waar studiebureaus en administraties invloed van kunnen
ondervinden, gelet op hun bijzondere positie ten opzichte van de opdrachtgevers die dus al
die signalen uitsturen.
Het rapport moet al bijna brandhout maken van het regeringsproject, wil hier nog sprake zijn
van mogelijke regeringsinteresse in verdiensten van alternatieven. Dat is blijkbaar de kaap
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die alternatieven moeten nemen om ernstig genomen te worden. Gelijkwaardigheid in
benadering lijkt hier plots een ver ideaal.’

1.4.Openbaar onderzoek
Op 16 juni 2014 startte het openbaar onderzoek over het Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding. Naar aanleiding daarvan stuurde de
opdrachtgever van het bouwproject, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die
dag per mail een nieuwsbrief uit die ze ook op haar website plaatste. In de nieuwsbrief en op
de website werd uitleg gegeven bij de GRUP-procedure. Onder andere werd aangegeven
welke bezwaarschriften ‘in overweging zullen worden genomen’, en welke dus niet:

De BAM ontraadde aldus bij opstart van het openbaar onderzoek om opmerkingen te
formuleren die gaan over alternatieve oplossingen, alternatieve tracés en alternatieve locaties
voor het bouwproject. Gesteld werd dat dergelijke opmerkingen niet in overweging zouden
worden genomen.
Eerder had de voorzitter van de raad van bestuur van BAM op 14 februari 2014 al voor de
nationale camera’s gezegd dat wie juridische stappen wilde zetten tegen de
regeringsbeslissing eerst ‘maar eens goed in de spiegel moest kijken’. Een schending van
regelgeving kun je dit niet noemen, maar bevorderlijk voor het uitoefenen van democratische
rechten bij het uiten van kritiek op de regeringsbeslissing, bijvoorbeeld middels een
bezwaarschrift, is de uitspraak allerminst.
Met de actieve ontmoediging van het indienen van een bepaald type van bezwaarschriften –
waarmee BAM het debat over alternatieve tracés buiten de wettelijk voorziene procedure lijkt
te willen duwen – schond de Beheersmaatschappij deze keer wel alle terzake geldende
regelgeving, die aangeeft dat een openbaar onderzoek over een GRUP ook gaat over het planMER, het daarin gevoerde onderzoek en de op basis daarvan door de overheid gemaakte
alternatievenkeuze:
1. Artikel 6 van de Europese plan-MER-richtlijn 2001/42/EG schrijft voor dat het publiek
zich moet kunnen uitspreken over het definitieve plan-MER vóór het plan (hier het
GRUP) definitief wordt vastgesteld:
‘De in lid 3 bedoelde instanties en het in lid 4 bedoelde publiek wordt tijdig, daadwerkelijk en
binnen een passend tijdschema de gelegenheid geboden om vóór de vaststelling, of vóór de
onderwerping aan de wetgevingsprocedure van het plan of programma, hun mening te geven
over het ontwerpplan of -programma en het bijbehorende milieurapport.’
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Omdat in de Vlaamse wetgeving niet is voorzien dat een plan-MER in een afzonderlijke fase
aan het publiek wordt voorgelegd, is het openbaar onderzoek naar het GRUP de eerste
gelegenheid waarbij het publiek zijn opmerkingen op het plan-MER kan geven. Daarom
wordt het plan-MER overigens ook gevoegd bij de GRUP-bundel die in openbaar onderzoek
gaat.
Het is maar na kennis te hebben van die inspraak over GRUP én plan-MER dat de overheid
– rekening houdend met die inspraak – een keuze mag maken. De overheid moet daarbij
uitdrukkelijk motiveren waarom zij voor een bepaald alternatief kiest, rekening houdend met
het MER en de inspraak over dat MER.
2. Artikel 2.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening legt geen beperkingen op over
de aard van de ‘opmerkingen en bezwaren’ bij een openbaar onderzoek over een GRUP.
3. Artikel 6.7 uit het Europese Verdrag van Aarhus waarborgt dat het publiek bij
inspraakprocedures zelf opmerkt ‘wat het relevant acht’. Het Aarhus-voorzorgsbeginsel
verplicht om bij de evaluatie van opmerkingen, adviezen en bezwaren alle gegevens in acht te
nemen.
4. Art. 4.2.11 uit het Milieubeleidsdecreet (DABM) van de Vlaamse overheid voorziet in een
openbaar onderzoek naar het definitieve plan-MER, in lijn met de Europese richtlijn zoals
hoger geschetst. Als er echter reeds een openbaar onderzoek is in het kader van andere
wetgeving (wat hier het geval is), dan wordt de raadpleging in het kader van het plan-MER
‘hierop afgestemd’:
‘De initiatiefnemer maakt, voor zover als nodig, het ontwerp van plan of programma samen
met het plan-MER, de beslissing vermeld in artikel 4.2.8, § 6, en de beslissing vermeld in
artikel 4.2.10, § 2, over aan het college van burgemeester en schepenen van elke gemeente
waarvoor het ontwerp van plan of programma relevant is, en dit met oog op de raadpleging
ervan dat minstens zestig dagen duurt. Indien reeds op basis van andere toepasselijke
wetgeving een openbaar onderzoek moet worden georganiseerd, dan wordt de organisatie
van deze raadpleging hierop afgestemd.’
Het openbaar onderzoek naar het GRUP moet dus worden 'afgestemd' op de raadpleging
vereist in het kader van de MER-verplichtingen. Lees: ook opmerkingen over de inhoud van
het plan-MER kunnen als relevant worden beschouwd binnen de GRUP-procedure.
Wat BAM aangaf met haar misleidende communicatie is net het tegenovergestelde. De
Beheersmaatschappij stelde dat opmerkingen in verband met het plan-MER en daarop
gestoelde keuzes in het GRUP ‘niet in overweging’ zullen worden genomen. Als gevolg van
dergelijke ontmoedigingscommunicatie dreigen relevante bezwaarschriften mogelijkerwijs
niet ingediend te zullen worden tijdens de huidige inspraakperiode.
Daarmee pleegde de opdrachtgever van het bouwproject obstructie bij de opstart van de
wettelijk voorgeschreven inspraakprocedure. De wettelijke bepalingen zijn concreet, de
schending is manifest.
De artikelen 3.2 en 6.3 uit het Europese Verdrag van Aarhus verplichten tot doeltreffende
inspraak: overheidsinstanties moeten bijstaan om inspraakprocessen te vergemakkelijken en
het ontlokken van relevante informatie te faciliteren. Toestaan dat een publieke opdrachtgever
van een bouwproject zelf onwettige beperkingen voorspiegelt binnen de inspraakprocedures
gaat daar uitdrukkelijk tegenin.
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Ook de stad Antwerpen desinformeerde het publiek door vlak voor het openbaar onderzoek
op 13 juni 2014 het volgende te stellen op haar website: ‘Let wel, de beslissing om de
Oosterweelverbinding aan te leggen is genomen, het tracé ligt vast. Daar kan u geen bezwaar
meer over indienen.’

Deze communicatie van de stad Antwerpen is manifest bedrieglijk. Het milieueffectenrapport
over het regeringsplan (‘plan-MER’)
MER’) was vereist om een tracé te kunnen kiezen en vervolgens
om voor dat tracé een GRUP te kunnen opmaken. Het plan-MER
plan MER moet ook aan een openbaar
onderzoek worden onderworpen. De wetgeving voorziet dat het openbaar onderzoek naar het
plan-MER
MER en het GRUP samenvallen. Opmerkingen moeten zich dus niet beperken tot het
Oosterweelplan dat voorligt en bijvoorbeeld milderende maatregelen die moeten worden
voorzien
Dit openbaar onderzoek is tegelijk het openbaar onderzoek naar het planplan-MER. Tevens is
dit openbaar onderzoek het moment om de tracékeuze zelf (de regeringsbeslissing van 14
februari 2014) op basis van het plan-MER
plan
te bekritiseren.
Dit is niet enkel hét moment, maar ook het enige moment waarop officiële inspraak
van het publiek over het plan-MER
plan
en de tracé-keuze mogelijk is.
Eerder had de stad Antwerpen ook al een kemel geschoten door nog voor de formele
goedkeuring van het ontwerp-GRUP
GRUP (regeringsbeslissing 4 april 2014) in het stedelijke
informatieblad De Nieuwe Antwerpenaar zoals bezorgd aan 260.000 Antwerpse gezinnen aan
te kondigen dat over het ontwerp-GRUP
ontwerp GRUP Oosterweelverbinding een openbaar onderzoek
wordt georganiseerd van 16 juni 2014 tot 15 augustus 2014.
Op 24 juni 2014 richtten stRaten-generaal
stRaten generaal en Ademloos over dit alles een aangetekend
schrijven aan de Vlaamse minister-president
min
en zijn regering:
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‘Via huidig schrijven wensen wij u formeel te informeren over een ernstig te nemen fout die
wordt gemaakt bij de aankondiging van het lopende openbaar onderzoek naar het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Oosterweelverbinding'-wijziging.
Via tal van overheidskanalen wordt verkondigd dat bezwaren of opmerkingen van het publiek
alleen betrekking kunnen hebben op gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn
opgenomen, al dan niet met de vermelding dat de beslissing voor de Oosterweelverbinding
genomen is en/of het tracé vast ligt.
Dit is volstrekt foutief. Bijgaand vindt u het communiqué dat wij hierover hebben verspreid
op 18 juni 2014. Hierin wordt nader toegelicht waarom deze inperking van het openbaar
onderzoek onwettig is. Dit standpunt werd blijkens de persberichten bevestigd door Ruimte
Vlaanderen, doch het zou gaan om een onschuldige vergissing.
Los van de vraag of het gaat om een 'vergissing' en of deze 'onschuldig' is of niet, heeft ze
aanzienlijke gevolgen. De inspraakprocedure maakt het openbaar onderzoek op zichzelf
onwettig; niet in het minst omdat het publiek op die wijze niet correct en volledig kan
inspreken. Het publiek krijgt een vertekend beeld van het voorwerp van de consultatie. Tal
van mogelijke reacties zullen door deze inperking niet worden ingediend. De
gezondheidseffecten en de tracé-keuze zijn immers net een fundamenteel onderdeel van het
maatschappelijke debat dat rond het dossier leeft. Alleszins ontbreekt hierdoor de vereiste
consultatie van het publiek over het plan-MER.
Als milieu- en burgerverenigingen die zich reeds jaren inzetten in dit dossier, zien wij ons
door deze gang van zaken in onze belangen geschaad. Het publiek is evenmin gediend met
zulke gang van zaken.
Via deze weg stellen wij de Vlaamse Regering formeel in gebreke om de nodige maatregelen
te nemen om het publiek op actieve en expliciete wijze te informeren over deze fout in de
aankondiging, de reële draagwijdte van het openbaar onderzoek (incl. MER en
alternatievenkeuze) en toe te lichten dat het publiek alle opmerkingen kan indienen die het
relevant acht. Het spreekt voor zich dat hiertoe minstens dezelfde kanalen moeten worden
gebruikt als de aanvankelijk gebruikte kanalen en op dezelfde schaal, alsook dat het publiek
terug moet beschikken over een volledige termijn van openbaar onderzoek.
Gelieve ons per kerende te informeren over de maatregelen die de Regering hiertoe zal
nemen.’
Het is aan de Vlaamse overheid om zich actief, terstond en publiekelijk te distantiëren van
pogingen door overheidsbedrijven en lokale overheden tot het desinformeren van het publiek
over een door de Vlaamse overheid georganiseerd openbaar onderzoek, als organisator van
dat onderzoek maar ook als instantie die de ingediende opmerkingen, adviezen en bezwaren
zal evalueren. Zoniet bezondigt de overheid zich aan strategische interpretaties van het hoger
geschetste wettelijke kader, met alle eventuele juridische gevolgen vandien voor het verdere
verloop van de procedure, tot en met het uiteindelijke nietig verklaren van het GRUP.
De Vlaamse overheid heeft overigens wellicht mede de context gecreëerd voor het hoger
geschetste desinformeren door zelf verkeerdelijk volgende bepaling op te nemen in de
volgens art. 2.2.7, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wettelijk verplichte
aankondiging van het openbaar onderzoek in het Belgisch Staatsblad (2 mei 2014):
‘Houd er wel rekening mee dat uw adviezen, opmerkingen of bezwaren alleen betrekking
kunnen hebben op de gebieden die in deze ontwerp ruimtelijke uitvoeringsplannen werden
opgenomen.’
De ‘vergissing’ is klaarblijkelijk dus minder ‘onschuldig’ dan wordt voorgehouden.

