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INHOUD
CCL: publieke raadpleging leidt tot bijsturing
projectonderzoeksnota
Actorenoverleg 27 april: inschrijving webinar
Blik vooruit: publieke raadpleging tussennota ECA
Toekomstperspectief Doel: doorstart

CONTAINERCLUSTER LINKERSCHELDEOEVER: PUBLIEKE RAADPLEGING
LEIDT TOT BIJSTURING PROJECTONDERZOEKSNOTA
Van 27 juli tot en met 11 september 2020 liep de publieke raapleging over de
projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever (PON CCL). We ontvingen
15 adviezen en 20 inspraakreacties.
De verwerking van die adviezen en reacties vergde meer tijd dan aanvankelijk
voorzien was. Dat ligt aan de nauwe samenhang van CCL met de westelijke
ontsluiting van de Waaslandhaven (WOW), waarvoor al eerder een
projectonderzoeksnota was gepubliceerd. Bovendien leverde de publieke inspraak
over de PONs een aantal nieuwe ideeën op, die we volwaardig mee willen
onderzoeken (zie hieronder: 'blik vooruit').
De onderzoekers namen alle inspraakreacties grondig onder de loep en verwerkten
die in een overwegingsdocument. Het overwegingsdocument, de richtlijnen voor de
Milieueffectrapportage en de geactualiseerde projectonderzoeksnota zijn
raadpleegbaar op de documentenpagina van onze website cpeca.be.
•
•

Overwegingsdocument
Geactualiseerde projectonderzoeksnota + bijlagen

ACTORENOVERLEG 27 APRIL: INSCHRIJVING WEBINAR
Op dinsdag 27 april 2021 lichten we de verwerking van de inspraakreacties toe
tijdens een webinar voor de leden van het actorenoverleg. Dit webinar start om 19 u.
Om vlot toegang te krijgen tot het online platform, is vooraf inschrijven nodig, via
een Engelstalige module van Port of Antwerp. Inschrijven kan tot en met 26 april via
deze link. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met een toegangslink
voor het webinar.
Voor wie geen lid is van het actorenoverleg of op de avond zelf niet kan aansluiten,
plaatsen we de opname van het webinar nadien op de documentenpagina van
cpeca.be.

BLIK VOORUIT: PUBLIEKE RAADPLEGING TUSSENNOTA ECA
Uit de publieke raadplegingen over de projectonderzoeksnota's WOW en CCL zijn
nieuwe ideeën gekomen die mee zullen worden bestudeerd. Zo namen we voor WOW
de vraag mee om ook andere locaties van de nieuwe spoorbundel in de
Waaslandhaven te verkennen. En bij de inspraak voor CCL is gevraagd om de afbraak
van de bestaande infrastructuur van het Deurganckdok zoveel mogelijk te vermijden.
Hiervoor zal nu een derde inrichtingsalternatief worden onderzocht, naast
'boemerang' en de 'winkelhaak', binnen de contouren van het voorkeursbesluit ECA.
Omdat een eventuele nieuwe locatie van de spoorbundel en een derde
inrichtingsalternatief voor de containercluster nieuwe elementen zijn van de
projectonderzoeksnota's WOW en CCL, willen we dit voorleggen voor publieke
inspraak. De onderzoekers schrijven de details van deze nieuwe elementen
momenteel uit in een 'tussennota'. We organiseren in de komende weken een
publieke raadpleging van 30 dagen over deze tussennota, zodat iedereen hierover
kan inspreken.
We lichten het procesverloop verder toe tijdens het actorenoverleg van 27 april en
komen er daarna nog in detail op terug zodra de 'tussennota' klaar is.

TOEKOMSTPERSPECTIEF DOEL: DOORSTART
De uitwerking van een toekomstperspectief voor Doel is opnieuw aangevat. De
werkgroep Doel krijgt een doorstart. De Vlaamse Regering vraagt de studie tegen de
zomer van 2021 af te ronden.

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

