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Besluit van de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling
van het voorkeursbesluit van het complex project “Realisatie
van extra containerbehandelingscapaciteit in het
havengebied Antwerpen”

Rechtsgrond(en)
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 ter uitvoering van
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van
de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 84,
§1, eerste lid, 2°.
Vormvereiste(n)
De volgende vormvereiste(n) zijn vervuld:
- Bijlage 1 van voormeld besluit van 13 februari 2015 geeft aan dat voor het type
aanvragen vermeld in het tweede lid, 1°, 2°a), 5°a) en 6° van dit besluit, de
Vlaamse Regering de bevoegde overheid is;
- De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2016 de startbeslissing van het complex
project “Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied
Antwerpen” goedgekeurd;
- De startbeslissing motiveert dat het project beantwoordt aan een aantal van de
in het decreet complexe projecten opgenomen criteria, zodat het groot
maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang in voldoende mate is
aangetoond en dat het project valt onder het toepassingsgebied van het decreet
complexe projecten;
- Samen met de startbeslissing heeft de Vlaamse Regering een procesnota
goedgekeurd. In de loop van de onderzoeksfase werd de procesnota, die via de
projectwebsite steeds publiek beschikbaar is, zesmaal geactualiseerd;
- Er werd een publieke raadpleging en adviesronde georganiseerd over de
alternatievenonderzoeksnota. Het team Mer heeft op 17 maart 2017 de
richtlijnen van het MER goedgekeurd;
- Er werd een publieke raadpleging en adviesronde georganiseerd over de
tussennota, die vertaald werd in een geactualiseerde versie van de
alternatievenonderzoeksnota. Het team Mer heeft op 19 september 2018 de
aanvullende richtlijnen van het MER goedgekeurd;
- De Vlaamse Regering heeft via een mededeling op 21 december 2018 groen
licht gegeven voor de organisatie van de adviesronde over het voorontwerp
voorkeursbesluit;
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- Het voorontwerp van voorkeursbesluit werd op 7 januari 2019 voor formeel
advies aan de decretaal vastgestelde adviesinstanties verdeeld;
- Op de adviesvergadering van 19 februari 2019 werden de adviezen besproken;
- We ontvingen het advies van de Inspectie van Financiën op 16 april 2019;
- We ontvingen het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting,
op 14 mei 2019;
- Het ontwerp voorkeursbesluit werd op 17 mei 2019 door de Vlaamse Regering
vastgesteld;
- Het openbaar onderzoek over het ontwerp van voorkeursbesluit, de
synthesenota, de effectenonderzoeksrapporten en de MER-richtlijnen werd
georganiseerd van 8 juni tot en met 17 augustus 2019;
- Het team Mer heeft de kwaliteit van het ontwerp van MER beoordeeld en
getoetst aan de richtlijnen die zij hebben opgesteld;
- Het MER omvat de conclusies van de passende beoordeling;
- De Raad van State heeft het advies 66.869/1 gegeven op 22 januari 2020.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Er werd een open en transparant proces gevoerd, met naast de formele
inspraak ook diverse informele infomomenten:
een infomarkt op 17 juni 2019 waarvoor alle actoren uit het
actorenoverleg (cfr. procesnota) en andere geïnteresseerden werden
uitgenodigd en waar alle alternatieven werden gepresenteerd;
verschillende workshop werden gehouden, met actoren uit het
actorenoverleg (cfr. procesnota) of op ad hoc uitnodiging (cfr.
Onderstaande tabelmatig overzicht).
Overleg
Gespreksavond over de economische noodzaak van extra
containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen
Alternatievenworkshop met niet-economische actoren en
actiepgroepen
Alternatievenworkshop met bedrijven
Actorenoverleg in kader van publieksraadpleging over de
alternatievenonderzoeksnota
Actorenoverleg in kader van het geïntegreerd onderzoek

Workshop operationaliteit bouwstenen containerterminal
High level workshop over de mogelijke rol van Zeebrugge in het
geïntegreerd onderzoek van het complex project ECA
Technische workshop mobiliteit
Expertenworkshop sediment en ecologie
Actorenoverleg in kader van de tussennota
Workshop operationaliteit bouwstenen industriële/logistieke
terreinen
Thematisch Actorenoverleg Natuur
Workshop Doel

Datum
06/10/2016
12/10/2016
13/10/2016
14/12/2016
18/04/2017
17/05/2017
06/07/2017
11/10/2017
29/11/2017
06/12/2017
31/01/2018
28/02/2018
25/10/2018
21/04/2017
09/06/2017
14/06/2018
21/06/2018
09/07/2018
27/09/2018
04/12/2018
11/12/2018
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- Over een aantal grensoverschrijdende thematieken werd bilateraal overleg
gepleegd met Nederlandse stakeholders. Dit overleg zal in het verdere verloop
van het complex project nog verder uitgediept worden.
- De verslagen en documenten werden gepubliceerd op de projectwebsite
(https://www.mow.vlaanderen.be/extracontainercapaciteitantwerpen/);
- In overwegingsdocumenten is een individueel antwoord geformuleerd op de
inspraak op de alternatievenonderzoeksnota. Die nota is gepubliceerd op de
projectwebsite;
- In een antwoordennota is een antwoord gegeven op alle adviezen op het
voorontwerp voorkeursbesluit. Die nota is gepubliceerd op de projectwebsite;
- In een antwoordennota is een antwoord gegeven op alle inspraak uit het
openbaar onderzoek. Die nota is gepubliceerd op de projectwebsite;
- De overwegingsdocumenten en de antwoordennota’s worden als bijlagen 20,
21, 26 en 27 bij dit besluit gevoegd;
- De resultaten van het proces en de conclusies van het geïntegreerd onderzoek
zijn opgenomen in het voorkeursbesluit;
- In het voorkeursbesluit is een uitgebreide motivering opgenomen over de keuze
voor een voorkeursalternatief;
- Het geïntegreerd onderzoek (inclusief strategisch MER en passende
beoordeling) is gevoerd op een strategisch niveau, conform artikel 10 van het
decreet complexe projecten, en houdt dus rekening met het detailleringsniveau
van het te nemen voorkeursbesluit;
- Het voorkeursbesluit is, conform de definiëring in artikel 2 van het decreet
complexe projecten, het eerste besluit over een complex project bij de afronding
van de onderzoeksfase en houdende de vaststelling van een op strategisch
niveau gekozen alternatief;
- Het gekozen alternatief wordt verder uitgewerkt in de uitwerkingsfase, die volgt
op de definitieve vaststelling van het voorkeursbesluit. In de uitwerkingsfase,
conform artikel 19 van het decreet complexe projecten, zijn een ruimtelijk
onderzoek en een MER verplicht en, conform artikel 20 van het decreet complexe
projecten, houdt dat geïntegreerd plan-/project-MER rekening met het
detailleringsniveau van het projectbesluit dat tegelijk geldt als ruimtelijk
uitvoeringsplan en omgevingsvergunning.

Initiatiefnemer(s)
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken en de Vlaamse minister van Justitie en handhaving, Omgeving, Energie en
Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. De Vlaamse Regering stelt het voorkeursbesluit van het complexe project
“Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied
Antwerpen”, zoals opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, definitief
vast als vermeld in artikel 16 van het decreet van 25 april 2014 betreffende
complexe projecten.
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Artikel 2. De Vlaamse Regering zal het voorkeursbesluit bekendmaken, conform de
bepalingen van artikel 17 van het decreet complexe projecten.
Artikel 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken en de
Vlaamse minister bevoegd voor Justitie en handhaving, Omgeving, Energie en
Toerisme zijn belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 31 januari 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS
De Vlaamse minister van Justitie en handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR
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