Complex project ECA
Actorenoverleg –24 november 2020
Welkom en inleiding door Filip Boelaert, voorzitter Task Force ECA
Filip Boelaert is tevreden met een hoge opkomst voor dit online actorenoverleg, met ongeveer 140 inschrijvingen. Het vorige actorenoverleg is vervangen door enkele ingesproken powerpointpresentaties, maar het
werd tijd om op een meer interactieve manier samen te komen. Zo lang fysieke vergaderingen niet toegelaten zijn, roeien we met de riemen we hebben om op een open en transparante manier te werken aan ECA.
Ook de opstart van de thematische werkgroepen past in die principes van open samenwerking.
Hij heet de aanwezigen ook welkom uit naam van Yi Bin Shan, het nieuwe afdelingshoofd Maritieme Toegang. Zij neemt intern de praktische leiding van ECA op zich, terwijl Filip Boelaert voorzitter van ECA blijft
en het politieke overleg blijft ondersteunen.
Daarna overloopt Filip Boelaert de agenda.
•

19:05 u : VIDEO - Heeft corona invloed op de economische noodzaak van ECA?
Elvira Haezendonck

•

19:20 u : Stand van zaken ECA: procesverloop en timing
Reginald Loyen

•

19:50 u : Vrije tribune: Wat is uw standpunt over ECA?
1. Matthias Vercauteren – Boerenbond
2. Frank Bernaers – Beroepsvereniging van Loodsen
3. Daan De Volder – Doelland (KUL)
4. Steven Vervaet - Zwijndrecht

•

20:20 u : Werkgroepen: scope, samenstelling en afspraken.
Maarten Goris, Kurt Tuerlinckx, Sigrid Borgmans

Filip Boelaert leidt de video in waarin Elvira Haezendonck antwoordt op de vraag of corona invloed heeft op
de economische noodzaak van ECA. Zij is hoogleraar haveneconomie aan de VUB en werkte in een vorige
fase van ECA een maatschappelijke kosten/baten analyse uit. Elvira kon vanavond niet aanwezig zijn. Vragen over haar analyse kunnen gesteld worden via de chat of via info@cpeca.be en zullen we achteraf beantwoorden.
AFSPELEN FILM
Reginald Loyen, de procesverantwoordelijke voor ECA, is de volgende spreker. Hij geeft een stand van zaken, plus een vooruitblik op de komende maanden en jaren. Zijn toelichting is te volgen via de opname van
het actorenoverleg.
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