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INHOUD
Westelijke ontsluiting Waaslandhaven: Inspraakronde leidt
tot bijsturing projectonderzoeksnota
Containercluster Linkerscheldeoever: Krachtlijnen publieke
raadpleging projectonderzoeksnota

WESTELIJKE ONTSLUITING WAASLANDHAVEN: INSPRAAKRONDE LEIDT TOT
BIJSTURING PROJECTONDERZOEKSNOTA
Tijdens de publieke raapleging over de projectonderzoeksnota Westelijke Ontsluiting
Waaslandhaven (27 april tot 26 mei 2020) ontvingen we 12 adviezen en 9 unieke
inspraakreacties, waarvan 1 zesmaal en 1 tweehonderdmaal werd ondertekend.
De onderzoekers namen alle inspraakreacties en adviezen grondig onder de loep en
verwerkten die in een overwegingsdocument. Dit leidde tot een actualisatie van de
methodologie van het geïntegreerd onderzoek in de projectonderzoeksnota.
Het Team Milieueffectrapportage (MER) bevestigt in de richtlijnen dat in beide
documenten op een correcte manier is omgegaan met de inspraak en adviezen inzake
het MER.
Alle documenten zijn raadpleegbaar op de documentepagina van onze projectwebsite
cpeca.be.
•
•
•
•

Overwegingsdocument
Mondelinge toelichting van wat is aangepast naar aanleiding van de inspraak
Richtlijnen
Geactualiseerde projectonderzoeksnota + bijlage

CONTAINERCLUSTER LINKERSCHELDEOEVER: KRACHTLIJNEN PUBLIEKE
RAADPLEGING PROJECTONDERZOEKSNOTA

Van 27 juli tot en met 11 september liep de publieke raadpleging over de
projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever. Adviesinstanties kregen
dezelfde periode de tijd om een advies te formulieren.
We ontvingen 15 adviezen en 21 schriftelijke inspraakreacties. De reacties, vooral
toegespitst op de effecten op de directe omgeving van de haven, hebben betrekking
op verschillende van de onderzoeksthema's in de projectonderzoeksnota.
•
•

•

Mobiliteit is een aandachtspunt, met onder meer vragen over de modal split,
sluipverkeer en de knelpunten in capaciteit voor spoor of binnenvaart.
Ook klimaat en lucht vonden we terug in de reacties, met bijvoorbeeld
vragen rond de effecten van verhardering, uitstoot van emissies of de impact
van stikstof.
Verder kwamen ook onderwerpen als de geluidsdruk op de omgeving, de
nautische aspecten, de droogteproblematiek, de 24/7-uitbating van de
terminal of biodiversiteit aan bod.

Momenteel verwerken de onderzoekers alle inspraakreacties en adviezen in een
overwegingsdocument. Zodra de definitieve projectonderzoeksnota beschikbaar is,
publiceren we die op www.cpeca.be.
We houden u op de hoogte via de nieuwsflits.

Met vragen kan u terecht bij Maarten Goris, omgevingsmanager ECA
E: info@cpeca.be

