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INHOUD
Inspraakreacties publieke raadpleging PON Westelijke Ontsluiting
Waaslandhaven
Start publieke raadpleging PON Containercluster Linkerscheldeoever
uitgesteld
Drie verzoekschriften tot vernietiging van het definitief voorkeursbesluit
ECA
Rol van actoren in de uitwerkingsfase

INSPRAAKREACTIES PUBLIEKE RAADPLEGING PON WESTELIJKE ONTSLUITING
WAASLANDHAVEN
Van 27 april tot 26 mei liep de publieke raadpleging over de projectonderzoeksnota
Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven. Adviesinstanties kregen tot en met 4 juni de tijd
om een advies te formulieren.
We ontvingen 12 adviezen en 9 unieke inspraakreacties, waarvan 1 zesmaal en 1
tweehonderdmaal werd ondertekend.
Momenteel nemen de onderzoekers alle inspraakreacties en adviezen grondig onder de
loep en verwerken die in een overwegingsdocument. Het Team Milieueffectrapportage
(MER) legt vast welke methodologie de MER moet volgen. Daarna wordt de
projectonderzoeksnota bijgestuurd en kan het onderzoek starten.
Zodra beschikbaar, publiceren we het overwegingsdocument, de richtlijnen en de
definitieve projectonderzoeksnota op de documentenpagina van de projectwebsite
cpeca.be.
We houden u op de hoogte via de nieuwsflits.

START PUBLIEKE RAADPLEGING PROJECTONDERZOEKSNOTA
CONTAINERCLUSTER LINKERSCHELDEOEVER UITGESTELD

In augustus en september 2020 loopt de publieke raadpleging voor de
projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever (CCL). Dit is later dan we
eerder aankondigden. We hebben meer tijd nodig om de nota helemaal op punt te
stellen. Via een volgende nieuwsflits zal u de precieze data van de publieke raadpleging
ontvangen.

DRIE VERZOEKSCHRIFTEN TOT VERNIETIGING VAN HET DEFINITIEF
VOORKEURSBESLUIT ECA
Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex
project ECA definitief vast. De Raad van State liet weten dat de vzw
Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, de Polder Land van Waas en de vzw
Landbouwgemeenschap Wase Polders samen met de Kerkfabriek van Doel de
vernietiging van het voorkeursbesluit gevraagd hebben. Op dit ogenblik valt niet te
voorspellen wanneer de Raad van State uitspraak doet. We houden u via een nieuwsflits
op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Omdat de 3 verzoekschriften tot vernietiging niet opschortend werken, kan de
uitwerkingsfase aan het voorziene tempo verder lopen.

ROL VAN ACTOREN IN DE UITWERKINGSFASE
In de uitwerkingsfase van het complex project ECA wordt het stakeholdersoverleg
gevoerd over 4 projecten en 8 thema's. Alle actoren die hierbij betrokken worden,
ontvingen half mei 2020 een voorstel gebaseerd op hun technische kennis, thematische
belangen of de mate van impact die ze van ECA kunnen ondervinden.
De meeste organisaties konden zich in het voorstel vinden. Enkele vroegen om bij meer
onderwerpen betrokken te worden.
Momenteel worden alle vragen en suggesties onderzocht. De leden van elke werkgroep
ontvangen een mail van de voorzitter met meer uitleg.

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

