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GRUP havengebied Antwerpen gedeeltelijk geschorst
Antwerpen, 6/12/2013 - De Raad van State meldt vandaag zijn beslissing om het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ gedeeltelijk te schorsen.
De Raad besliste om het GRUP te schorsen omdat de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP
niet verordenen dat de natuurontwikkeling op Linkerscheldeoever moet voorafgaan aan de
havenontwikkeling. De schorsing geldt enkel voor het grondgebied van Beveren en Sint-Gillis-Waas,
en met uitzondering van de groengebieden die het GRUP in die gemeenten aanduidt. Al is de
schorsing slechts gedeeltelijk, toch is dit slecht nieuws voor het proces van de verdere
havenontwikkeling. De Vlaamse overheid zal het arrest nu zorgvuldig analyseren om te bepalen hoe
het best wordt omgegaan met de bezwaren van de Raad van State.

Wat voorafging
Op 30 april 2013 keurde de Vlaamse Regering het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’
definitief goed. Met die beslissing gaf de regering haar fiat voor de verdere ontwikkeling van het
havengebied Antwerpen.
Die verdere ontwikkeling houdt op Rechterscheldeoever een inbreiding en verdichting in. Op
Linkerscheldeoever wordt ook inbreiding voorzien, maar is er ook plaats voor een uitbreiding van de
haven met ongeveer 1000 hectare. De in- en uitbreiding van de haven zijn belangrijk om de
concurrentiepositie van de haven veilig te stellen en rechtszekerheid te bieden aan bedrijven die
nieuwe investeringen in de haven plannen.
Op 3 juni 2013 verscheen het GRUP in het Belgisch Staatsblad. Daarna kon men bezwaar indienen bij
de Raad van State. In totaal zijn er negentien verzoeken tot vernietiging van het GRUP ingediend,
waarvan twee ook de schorsing van het GRUP vragen.
Arrest Raad van State
De Raad van State spreekt zich niet uit voor of tegen de haven- of natuurontwikkeling, maar
controleert of het GRUP voldoet aan de vigerende wetgeving. In zijn arrest wijst de Raad van State
erop dat de doelstellingen voor de Europees beschermde natuur in het gebied van het GRUP op
Linkerscheldeoever op dit ogenblik niet gehaald worden. Zolang die natuurdoelstellingen niet
gehaald zijn, vormt elke ingreep die de natuurtoestand achteruit doet gaan, een probleem. Het GRUP
voorziet wel in de realisatie van nieuwe natuur, precies om de doelstellingen in de nabije toekomst
te halen. Maar de Raad van State oordeelt dat het GRUP niet uitdrukkelijk, met name in de vorm van
stedenbouwkundige voorschriften, bepaalt dat de realisatie van nieuwe natuur op
Linkerscheldeoever noodzakelijk moet voorafgaan aan de havenontwikkeling. Daarom schorst de
Raad het GRUP.

De schorsing is slechts gedeeltelijk
De schorsing beperkt zich tot het grondgebied van Beveren en Sint-Gillis-Waas. Bovendien zijn de
groene gebieden die het GRUP in die gemeenten aanduidt, uitgesloten van de schorsing. De delen
van het GRUP die betrekking hebben op het grondgebied van Zwijndrecht, Antwerpen en Stabroek
en de groene gebieden in Beveren en Sint-Gillis-Waas zijn niet geschorst en blijven dus onverminderd
van kracht.
Wat zijn de gevolgen van de gedeeltelijke schorsing?
Omdat de schorsing slechts gedeeltelijk is, kan de natuur- en havenontwikkeling op
Rechterscheldeoever onveranderd voortgaan. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de
bestaande en nieuwe natuurgebieden op Linkerscheldeoever, die nodig zijn om de vermelde
natuurdoelstellingen te halen.
Voor de andere gebieden op Linkerscheldeoever is er wel een belangrijke impact. De schorsing houdt
in dat de rechtsgevolgen van het GRUP tijdelijk worden opgeschort, tot de Raad van State zich
uitspreekt over de verzoeken tot vernietiging ervan. Het GRUP zelf blijft wel bestaan, maar er kunnen
geen vergunningen worden verleend op basis van dat GRUP.
Concreet voor Linkerscheldeoever betekent de schorsing dat de aanduiding van de
ontwikkelingszone Saeftinghe als gebied voor zeehaven en waterweginfrastructuur niet langer geldt.
De geplande havenuitbreiding op Linkerscheldeoever kan voorlopig niet doorgaan. Ook een aantal
projecten van haveninbreiding dreigen vertraging te ondervinden.
Daarnaast is er een impact op de zestien inwoners van Doel-centrum die in een eigen woning wonen.
Zij kunnen als gevolg van de schorsing niet onteigend worden, omdat het bij het GRUP horende
onteigeningsplan geschorst is.
Een ander gevolg is dat er rechtsonzekerheid ontstaat voor de inwoners en landbouwers in de
Saeftinghezone, in Prosperdorp en in de gebieden bestemd voor landbouw.
De Vlaamse Regering is steeds uitgegaan van het principe dat de havenontwikkeling hand in hand
moet gaan met maatregelen om de impact op bewoners, landbouw, milieu en natuur, mobiliteit …
op te vangen en te milderen. Ondanks de gedeeltelijke schorsing van het GRUP blijven die
maatregelen grotendeels gelden. Dat is het geval voor de flankerende landbouwmaatregelen en het
sociaal begeleidingsplan. De ontwikkeling van de bestaande en nieuwe natuurgebieden kan zowel op
Linker- als Rechterscheldeoever onverminderd voortgaan, met het oog op het behalen van de eerder
vermelde natuurdoelstellingen. Ook het actieprogramma voor de ontwikkeling van het havengebied
Antwerpen wordt in de mate van het mogelijke verder uitgevoerd. Het gaat dan over
wetenschappelijk onderzoek, monitoring, planning en overleg over bijvoorbeeld milieukwaliteit,
erfgoed en recreatie in en rond de haven. Op die manier wil de Vlaamse Regering voor continuïteit
zorgen.

Verdere stappen
De Vlaamse Regering neemt vandaag akte van het arrest van de Raad van State. De Vlaamse
overheid zal het arrest nu zorgvuldig bestuderen en de bezwaren van de Raad van State grondig
analyseren. Op basis van die analyse zal de Vlaamse Regering bepalen hoe ze omgaat met de
bezwaren van de Raad van State.
De Vlaamse overheid zal ook de betrokkenen (landbouwers, eigenaars, bewoners en gebruikers) op
de hoogte brengen van het arrest van de Raad van State en de gevolgen ervan. Ze zal hen blijven
informeren over de verdere stappen in de procedure.
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