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Waarnemend voorzitter: de heer Dirk de Kort, ondervoorzitter 

Vraag om uitleg van de heer Lode Vereeck tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken, over de overeenkomst tussen De Lijn en Infrabel 
in het kader van het Spartacusproject 

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord. 

De heer Lode Vereeck: Voorzitter, minister, mijn vraag betreft het zogenaamde Spartacus-
plan. Voor de collega’s die daar niet mee vertrouwd zijn: dat is een prestigeproject van de 
Vlaamse overheid om tramlijnen te leggen vanuit Hasselt naar respectievelijk Maastricht, het 
noorden en het oosten van de provincie. 

De werken die De Lijn wil uitvoeren in het kader van het tramproject Hasselt-Maastricht, 
want daarover gaat mijn vraag specifiek, in het kader van dit ruimere Spartacusproject, zijn 
zeer ingrijpend. In september 2008 werd namelijk bekendgemaakt dat negen gelijkgrondse 
overwegen vervangen zouden moeten worden door viaducten of tunnels. Maar er werd ook 
bekendgemaakt dat een aantal van onze gewone overwegen gewoon dicht moeten. In het dorp 
Diepenbeek waar onder meer de universiteit gelegen is, gaan vijf van de acht overwegen 
gewoon dicht. U weet wellicht dat dit toch wel als een donderslag bij heldere hemel kwam, 
omdat Infrabel daarmee De Lijn een beetje overviel. We hadden dat niet zien aankomen. 

Er zijn heel wat bedenkingen bij te plaatsen. Ik blijf nog even bij het voorbeeld van 
Diepenbeek, maar ik zal het straks natuurlijk hebben over alle steden en dorpen op het traject. 
In Diepenbeek moet er toch wel heel erg worden omgereden, en dat is gezien het milieu en de 
ecologie natuurlijk niet zo’n goede zaak. In Diepenbeek is men er tijdens de 
onderhandelingen immers niet in geslaagd om een tunnel uit de brand te slepen. Er moet 
enorm worden omgereden en het dorp wordt werkelijk in twee gesplitst. Er is in onvoldoende 
parkings voorzien en er is het probleem van de onteigeningen. Dit project is heel ingrijpend 
voor het sociale weefsel en voor de ecologie. 

Er blijkt wel een overeenkomst te zijn tussen De Lijn en Infrabel, maar daarover bestaat nog 
geen volledige duidelijkheid. Er was tot voor kort nog heel wat ruimte tot onderhandelen. 
Noch De Lijn noch het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft volgens mijn 
informatie die plotse sluiting van de negen overwegen in hun budget begroot. 

In de vergadering van deze commissie van minder dan anderhalf jaar geleden heeft de 
toenmalige minister van Mobiliteit op de vraag naar de intenties van Infrabel om de 
budgettaire consequenties van het sluiten van al die overwegen, het eventueel bouwen van 
tunnels en dergelijke en het al dan niet afwentelen ervan op het Vlaamse Gewest, De Lijn of 
de gemeenten gesteld: “Ik heb daar nog geen aanwijzingen voor. Mocht dat zo zijn, dan zal ik 
dit naar het politieke niveau trekken. Nog eens: Infrabel heeft de budgetten om aanpassingen 
te doen aan overwegen samen met de wegbeheerder. Ik ga ervan uit dat men zich daaraan 
houdt.” 

Naar verluidt zou De Lijn toch 40 percent van de kosten dragen. Ik wil nog heel even 
opmerken dat de tram tussen Hasselt en Maastricht gewoon parallel loopt met het treinspoor. 
Dit is wellicht belangrijke informatie. Vanuit LDD en wellicht net als nog andere groepen in 
de Limburgse samenleving zijn we veeleer vragende partij om de treinverbinding tussen 
Hasselt en Maastricht te reactiveren in plaats van er dubbelop een tram naast te leggen. 

Dat betekent dus dat De Lijn een deel van die kosten draagt, namelijk 40 percent. Uit de 
protocollen die de Lijn met de getroffen gemeenten heeft afgesloten, blijkt dat die gemeenten 
10 percent van de kosten van de flankerende werken moeten dragen. Als ik het goed begrijp, 
gaat het niet alleen over tunnels en dergelijke, maar ook om de heraanleg van wegen, 
riolering, noem maar op. 

Op 30 september 2008 kon de toenmalige minister nog geen juiste raming geven van de 
meerkosten, ook omdat de onderhandelingen over welke overgangen het nu precies ging, nog 
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bezig waren en er natuurlijk nog geen duidelijkheid was over de eventuele oplossing. Maar 
ook zonder die echte kosten op dit moment te kennen, laat de omvang van de werken reeds 
hoge kosten vermoeden, die een enorme belasting zullen leggen op de begrotingen van de 
desbetreffende gemeenten voor de komende dertig jaar. 

In een antwoord op een schriftelijke vraag van 3 februari 2009 over de stand van zaken en de 
kostenraming van de tramlijn Hasselt-Maastricht kon de minister hierover nog steeds geen 
duidelijkheid verschaffen. Gezien de blijvende onduidelijkheid in dit dossier wil ik dit 
nogmaals vragen, want misschien kunt u, als nieuwe minister, ons wel in staat stellen om wat 
licht in de duisternis te doen schijnen. 

Ook AWV is in deze materie van het sluiten van de overgangen voor voldongen feiten komen 
te staan. De vraag is dan ook welke andere partners er nog bij de realisatie van dit traject 
betrokken zijn, niet alleen technisch, maar ook budgettair. Wat is hun inbreng en voor welke 
bijdrage delen ze mee in de kosten? 

Een tijdje geleden heeft de heer Keulen gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot 
het Spartacusplan. U hebt toen gezegd dat alles nog steeds op de rails zat, maar dat u ook 
bereid was om te kijken naar het potentieel van de lijn Hasselt-Maastricht, waar er volgens de 
twee beschikbare studies 9 miljoen, respectievelijk 25 miljoen reizigers op zouden zitten. Ik 
denk dat dat elke grond van realiteitszin mist. De heer Peumans heeft daar ook al op 
gealludeerd, zeggende dat zeker de lijn Hasselt-Maastricht absoluut geen prioriteit is. Voor de 
verbinding Hasselt-Maastricht is er immers een zeer goedkoop alternatief, namelijk de trein. 
Daar zijn wij, vanuit LDD, voorstander van. 

Infrabel eist, op basis van een eigen studie, dat de gelijkgrondse overwegen op het traject 
verdwijnen. Dat zijn er heel wat. Is die stelling van Infrabel wel juist? Is ze ooit geverifieerd 
door De Lijn of een andere Vlaamse instantie? 

Hoeveel bedragen nu uiteindelijk de kosten voor de werken van de verbinding Hasselt-
Maastricht? In den beginne, in 2005, was dat 55 miljoen euro voor de drie lijnen. Onder-
tussen horen wij al bedragen van 120 miljoen euro, de tramstellen niet inbegrepen. Ik heb ook 
al het bedrag van 220 miljoen euro gehoord, alleen al voor de lijn Hasselt-Maastricht. Kunt u 
daar wat meer duidelijkheid over geven? Wat zijn de laatste cijfers? Hoeveel bedraagt de 
meerkost van de infrastructuurwerken die volgens de studie van Infrabel moeten worden 
uitgevoerd? Hebt u al zicht op de verschillende kostenposten, zoals grondverwerving, 
overwegen, bruggen, eventuele omleidingswegen, riolering en dergelijke meer? 

Klopt het, minister, dat De Lijn en de Vlaamse Gemeenschap met de gemeenten overeen-
gekomen zijn dat de gemeenten een al dan niet gelimiteerd bedrag zouden moeten inschrijven 
op hun begroting? Wij horen officieel dat de gemeenten onder een 10 percentregel vallen, en 
dus nooit meer dan 10 percent daarvan moeten dragen. Wat mij betreft, is dat nog altijd 10 
percent te veel, want in Diepenbeek zijn wij geen vragende partij om het dorp in tweeën te 
snijden. Die protocollen en overeenkomsten zijn overigens ook niet publiek beschikbaar. 
Voor Diepenbeek zou het niet om 10 percent gaan, maar om een vast bedrag. Klopt dat? 

Overigens maakt ook uw eigen CD&V in Diepenbeek brandhout van het Spartacusplan, en 
dan vooral van het feit dat het gemeentebestuur er niet in slaagt om tot goede oplossingen te 
komen met De Lijn en Infrabel om de leefbaarheid van de dorpskern toch een beetje intact te 
houden. Wij hebben ook nog altijd geen zicht op de aanvang van de werken en de realisatie-
duur. Het zal vooral de begroting van de gemeenten zijn die zwaar onder druk zal komen te 
staan. 

– De heer Jan Peumans treedt als voorzitter op. 

Er moeten natuurlijk ook nog onderhandelingen worden gevoerd tussen De Lijn en de 
NMBS, en ik heb begrepen dat die niet echt soepel verlopen, getuige daarvan de vragen die in 
dat kader worden gesteld in Kamer en Senaat. 
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Zijn er nog andere gemeenten die een dergelijke 10 percentregel of een protocol met een vast 
bedrag hebben ondertekend, met name op de lijnen Hasselt-Maasmechelen en Hasselt-
Lommel? Zo ja, wie heeft die beslissingen genomen in de betreffende gemeenten? Bestaan 
daarvan documenten? 

Wat is de definitieve verdeelsleutel tussen de verschillende partners – AWV, de gemeenten, 
Infrabel, De Lijn – van zowel het totaalbedrag als van de flankerende werken? Hoe is de 
verdeelsleutel vastgesteld? Wat zijn de bijhorende geraamde bijdragen? 

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord. 

Mevrouw Lies Jans: Minister, ik heb zelf al een aantal heel uitgebreide schriftelijke vragen 
gesteld met betrekking tot het Spartacusplan. Ik zal die nu niet herhalen. Ik kijk alvast uit 
naar uw antwoord, maar wil eerst nog op twee elementen inpikken. 

N-VA Limburg heeft altijd vragen gesteld, bij monde van de heer Peumans, bij het reizigers-
potentieel. Begin november hebben wij vanuit de N-VA een gesprek gehad met De Lijn 
Limburg om wat meer zicht te krijgen op de stand van zaken. Toen is ons gezegd dat er op 
basis van een model berekeningen zijn gemaakt over het reizigerspotentieel. Er is toen echter 
ook gezegd dat men dat verder zou onderzoeken en dat men tegen begin november een 
uitgebreidere studie over het reizigerspotentieel zou hebben. Hebt u daar al weet van? Hebt u 
al bericht gekregen over de resultaten van die studie? Indien dat zo is, hoef ik hier geen 
uitgebreid antwoord te krijgen over de studie, maar ik zou ze dan wel graag ter inzage 
krijgen. 

Een tweede element dat ik wil aanraken, is het overleg tussen De Lijn en de NMBS. Het gaat 
niet alleen over de infrastructuur. Ook andere elementen zijn belangrijk in dat overleg, 
namelijk het feit dat de lijnen op elkaar moeten worden afgestemd, of dat er sommige lijnen 
moeten worden geschrapt, zodat we geen trein naast een bus- of tramlijn krijgen. Andere 
elementen betreffen de afspraken over prijsafstemming, die moeten worden gemaakt om 
enige kans op slagen te hebben. 

Minister, u hebt de vorige keer in de commissie al gezegd dat het overleg aan de gang is. Dat 
overleg gaat moeizaam omdat er heel wat knelpunten zijn. We zijn intussen een aantal 
maanden verder. Hoe zit het nu met dat overleg? Welke knelpunten zijn er nog? 

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord. 

De heer Jan Roegiers: Ik wil mijn steun aan het Spartacusplan nog eens uitdrukken. 
Wanneer ik de collega’s hoor, dan blijkt dat er nog heel wat vragen zijn. Een aantal terechte 
vragen moeten inderdaad worden opgelost, maar we willen vooral vooruitgaan met dit 
project. Iedereen weet dat Limburg heel minnetjes is bedeeld op het vlak van het NMBS-
spoorwegnet. Het is dan ook goed dat we met De Lijn, waar we wel een rol kunnen spelen, 
echt iets doen in Limburg. Dat is een deel van het Limburgplan. Ik ben ervan overtuigd dat er 
een breed maatschappelijk draagvlak is in Limburg voor dit Spartacusplan. Minister, ik wil u 
dan ook vragen om dit project met bekwame spoed voort te zetten. Is het ook mogelijk om 
een zicht te krijgen op de verdere timing? 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Mijnheer Vereeck, het klopt dat Infrabel een beheersovereenkomst 
heeft met de federale overheid, waarin onder andere een reductie van het aantal ongevallen op 
overwegen als actiepunt opgenomen is. De afschaffing van overwegen op de betreffende lijn 
sluit aan bij dit programma, maar werd door het Spartacusplan in een stroomversnelling 
gebracht. U verwijst ook naar een veiligheidsstudie die is uitgevoerd door een extern bureau, 
in opdracht van Infrabel. Zowel interne experten van De Lijn, als experten bij het door De 
Lijn aangestelde studieconcern, THV Varinia, hebben het rapport geverifieerd. De Lijn heeft 
de opmerkingen in de loop van 2008 overgemaakt aan en besproken met Infrabel. 
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Uiteindelijk zijn een aantal verantwoordelijkheden en afspraken vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Zeker bij een verdere groei van het goederenverkeer maar ook van het personenvervoer per 
spoor is een verdere beveiliging van overwegen nodig. De komst van de sneltram zal deze 
evolutie enkel versnellen. 

Wat de kostenraming betreft, verwijs ik voor alle duidelijkheid naar de initiële regerings-
beslissing die dateert van 16 februari 2007. Daar is een eerste raming gemaakt van de kosten. 
De spooraanleg zou 27.200.000 euro kosten, de tractie 3.600.000 euro, de signalisatie en 
beveiliging 11.700.000 euro, de algemene bouwwerken 6.000.000 euro, en de wegenwerken 
6.500.000 euro, exclusief btw. U hebt gelijk dat een actualisatie noodzakelijk is. Ik geef u een 
aantal parameters die geactualiseerd moeten worden. Ik vermoed dat ik die geactualiseerde 
cijfers in de maand februari zal kunnen geven. 

Er is een tweede tractiecabine nodig. Verder zijn er een aantal milderende maatregelen 
gevraagd die zijn voortgekomen uit het project-MER. Ik geef een voorbeeld. Er moet worden 
voorzien in een fly-over voor vleermuizen en in amfibietunnels ter hoogte van de kruising 
van de Demervallei. Er moet ook een European Train Control System (ETCS) komen. Dat is 
een verplichting van Europa. In de loop van de studiefase is verder ook vastgesteld dat op de 
bruggen op lijn 20 extra beveiligingen nodig zijn. De staat van die bruggen maakt een aantal 
extra uitgaven noodzakelijk. Ik kan vandaag echter niet precies zeggen wat die meerkost is. 

Wat de meerkost naar aanleiding van de studie van Infrabel betreft, bedraagt de kost voor het 
afschaffen van de overwegen 38 miljoen euro. Dat bedrag moet verdeeld worden. Infrabel 
krijgt 24,5 miljoen euro, De Lijn 8,4 miljoen euro, AWV 2,1 miljoen euro, Diepenbeek 1,5 
miljoen euro en Bilzen 1,5 miljoen euro. 

Het bedrag voor Diepenbeek is nog niet definitief omdat een samenwerkingsovereenkomst 
nog in onderhandeling is. Het bedrag van 8,4 miljoen euro voor De Lijn wordt opgenomen in 
het gewoon investeringsprogramma van De Lijn. Met Bilzen is er al een samenwerkings-
akkoord. Met Diepenbeek zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. In november 2009 is 
er een compromisvoorstel overgemaakt aan de gemeente Diepenbeek. Op 29 januari is 
hierover een overleg gepland met de gemeente zelf. 

Voor de mensen die dat graag willen zien, heb ik een kopie van het informatieblaadje van de 
gemeente Diepenbeek meegebracht, waarin nadrukkelijk melding wordt gemaakt van de extra 
veiligheid die voor Diepenbeek wordt gecreëerd dankzij het Spartacusproject. Stellen dat 
Diepenbeek daar helemaal niets mee te maken wil hebben, is dus niet juist. Het is belangrijk 
dat we tot een samenwerkingsovereenkomst komen, want zonder zo’n overeenkomst geraken 
we niet vooruit. 

Ik had het zonet over de kosten voor Infrabel. Een andere bijkomende kost is voor het 
kruispunt R71-N702, dat moet worden aangepast. Dat is een zwartpuntdossier. Met de 
administratie Wegen is overeengekomen dat we daar een tunnel in opnemen. De kost voor de 
aanleg van die tunnel voor De Lijn is gepland op de kapitaalsubsidie voor een bedrag van 12 
miljoen euro. Daarin zit de kost voor de aanleg van de tunnel, een kleine 6 miljoen euro, en 
de helft van de geraamde kosten voor de grondverwerking. Die budgetten zijn gepland. De 
aanpassing zelf is geïnventariseerd in de dossiers van de zwarte punten. 

Mijnheer Vereeck, u vraagt of De Lijn en de Vlaamse Gemeenschap met de gemeenten zijn 
overeengekomen dat ze een al dan niet gelimiteerd bedrag moeten bijdragen. Er is een 
overeenkomst gesloten met de stad Bilzen, waarin staat dat de stad een bijdrage levert van 10 
percent in de kosten van de beveiliging van de overwegen. 

Met Diepenbeek moet er, net als met Bilzen, een samenwerkingsovereenkomst worden 
gesloten. Ik ga hierover echter geen uitspraken ten gronde doen. Op 29 januari is er een 
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nieuw overleg. Ik hoop dat daar een overeenkomst kan worden bereikt. Het is de bedoeling 
dat bilateraal uit te klaren. 

Met de andere gemeenten zijn nog geen overeenkomsten afgesloten. Het is ook logisch dat 
dat in de twee andere dossiers nog niet is gebeurd. In een antwoord op een vorige vraag om 
uitleg heb ik gezegd dat die twee andere lijnen nog in onderzoek zijn. Ik kan moeilijk 
samenwerkingsovereenkomsten afsluiten als we de dossiers nog aan het onderzoeken zijn. 

De Lijn staat in voor de kosten van de sneltraminfrastructuur. De afdeling Wegen, eventueel 
Infrabel, en de gemeenten, kunnen gebruik maken van de werken voor die sneltram om ook 
werken uit te voeren die hun aanbelangen. Dan moeten ze uiteraard de kosten voor die 
werken dragen. Die zaken maken het voorwerp uit van onderhandelingen. We moeten het 
onderscheid maken tussen zaken die deel uitmaken van de initiële procedure en zaken die 
erbij komen. 

De kost van de totale opdracht, zoals die uiteindelijk op de markt zal komen, zal worden 
verdeeld tussen de verschillende besturen. Ik zal dat project pas in de markt brengen op het 
ogenblik dat we een geactualiseerde raming van en een goed zicht op de precieze kosten 
hebben. 

Mevrouw Jans, u hebt terecht opgemerkt dat men in Limburg bezig is een geactualiseerde 
potentieelraming te doen. Dat loopt parallel met de actualisatie van de kostprijsraming die nu 
gebeurt. Ik heb daar uiteraard nog geen zicht op. U hebt er ook een schriftelijke vraag over 
gesteld. Ik ga ervan uit dat, voor de offerte wordt klaargemaakt, alle informatie over die 
zaken beschikbaar zijn. 

Mijnheer Roegiers, u hebt een pleidooi gehouden voor het dossier. Het zijn grote infra-
structuurprojecten. Zoals in alle dossiers is er een procedure die moet worden doorlopen en 
zijn er hindernissen onderweg. Er moet vooral goed worden samengewerkt tussen de 
openbaarvervoeraanbieders. Ik heb ondertussen twee algemene overlegrondes achter de rug 
met de diensten van de NMBS en Infrabel. We proberen om heel accuraat op elkaar in te 
spelen. Het is een proces waar nog wat werk aan is. Ik bespeur dat beide heel veel belang 
hechten aan het feit dat als middelen aan dossiers worden besteed, dat complementair moet 
gebeuren en niet concurrentieel. 

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord. 

De heer Lode Vereeck: Ik ben zeer geïnteresseerd om de actualisering van het reizigers-
potentieel te zien, omdat ik daar bijzonder sceptisch over ben. Je hoeft geen verkeers-
wetenschapper of -deskundige te zijn om te weten dat de cijfers die tot nu in de markt werden 
gezet, verschillen, namelijk 25 miljoen reizigers door een studiebureau en 9 miljoen reizigers 
door het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt. Dat zou 25.000 reizigers per 
dag betekenen, terwijl dat trammetje niet eens tot aan de universitaire campus in Maastricht 
rijdt en shoppers beladen met tassen liever met de wagen gaan. 

Ik vat samen. We wachten de actualisatie in februari af, dan zullen we hier waarschijnlijk 
opnieuw zitten. We hebben weer geen idee over de meerkost van de werken ten gevolge van 
het Spartacusplan. Over de kosten van het sluiten van de overwegen hebt u vandaag wel 
gedetailleerde informatie verschaft, waarvoor dank. Het is ook heel interessant voor de lokale 
gemeenschappen om te weten dat er een gelimiteerd bedrag is van 1,5 miljoen euro voor de 
twee gemeenten. Ik begrijp ook zeer goed waarom De Lijn nog geen akkoord heeft met 
Diepenbeek en wel met Bilzen. Dat is heel simpel: omdat er in Bilzen namelijk vier tunnels 
komen en in Diepenbeek geen. Om nogmaals te citeren uit het blaadje van CD&V in Bilzen: 
“Diepenbeek - Bilzen: 0-4”. Ik denk dat uw geloofsgenoten van CD&V Diepenbeek wel 
gelijk hebben. 

Ten slotte is het voor de zoveelste keer wachten op de actualisering van de kosten. We 
kunnen concluderen dat dit een zeer zalig dossier is dat we heel graag omgezet zouden zien in 



Commissievergadering nr. C87 – OPE7 (2009-2010) – 14 januari 2010 

 

8 

meer inspanningen om er een treinverbinding van te maken, want daar zitten we in Limburg 
echt op te wachten, zoals de heer Roegiers zei. 

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord. 

Mevrouw Lies Jans: Minister, u bent zeer vaag geweest over het overleg met de NMBS. U 
zegt dat u twee algemene overlegrondes hebt gehouden. Normaal gezien zou men daar de 
grootste knelpunten uit moeten kunnen distilleren. Kunt u dat even toelichten? Waar zitten nu 
nog echte knelpunten? Als timing voor de lijn Hasselt-Maastricht is 2012 vooropgesteld. Als 
er nog grote knelpunten zijn, zou men daar nu toch een vrij duidelijk zicht op moeten hebben. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Ik kan daar geen detailverslag van geven. Er zijn een aantal 
technische aspecten: treinen en trams mogen niet tegelijkertijd rijden, hoe moeten de 
dienstregelingen op elkaar worden afgestemd enzovoort. Ik heb geen verslag bij van het 
laatste technisch overleg, maar men is zeer sterk ‘on speaking terms’ wat dit dossier betreft. 
Ik kan kijken of er verslagen over bestaan. Vooraleer we met dat dossier vooruit kunnen, 
moeten die dingen sowieso uitgeklaard zijn samen met de geactualiseerde raming en wat ik u 
gemeld heb over de tellingen inzake potentieel. 

De heer Jan Peumans: Minister, vooraleer winkelketens zoals Aldi of Lidl een winkel 
inplanten, gaan ze kijken naar wat het marktpotentieel is. Als er geen marktpotentieel is, 
zullen ze geen Lidl of Aldi inplanten. Ik blijf het hier zeggen, u mag dat weten: ik ben ervan 
overtuigd dat er een heel groot potentieel is voor vervoer van Noord-Limburg naar Hasselt en 
geen voor vervoer tussen Hasselt en Maastricht. Ik zeg dat niet omdat ik tegen dat project 
ben, ik zeg het gewoon uit bezorgdheid dat men een project zal lanceren waar men heel veel 
geld in zal investeren waar waarschijnlijk heel weinig reizigers gebruik van zullen maken. Ik 
geef dat signaal nog eens, dan is het voor het nageslacht vastgelegd. 

Ik zou eens heel graag het standpunt van de stad Maastricht kennen. Op welke wijze zal de 
stad Maastricht de ontsluiting verwezenlijken met het tramproject? Ik heb zeer goede relaties 
met de stad Maastricht. Minister, u moet daar vandaag geen antwoord op geven, want deze 
discussie zal nog terugkomen: hoe zal Maastricht de aansluiting maken met Vlaanderen? 
Welk potentieel zal daar gebruik van maken? De prioriteit in Limburg ligt volgens mij in een 
verbinding van Noord-Limburg naar Hasselt. Daar zitten de grote knelpunten, niet tussen 
Hasselt en Maastricht. 

Ik kijk vol verwachting uit naar de resultaten van de potentieelstudie. Die is gemaakt door 
Goudappel Coffeng, met de Franse slag. Ik heb de studie gelezen, het is indrukwekkend. Men 
zegt dat er in Limburg een potentieel is van 25 miljoen. Misschien zijn het er wel 45 miljoen 
of 15 miljoen. Mijnheer Roegiers, wat betreft lightrail zijn er in Limburg andere prioriteiten 
dan deze. Hoe die tot stand is gekomen, wil ik u wel eens tussen pot en pint vertellen. Ik zeg 
dit uit bezorgdheid omdat ik vrees dat men een groot project gaat opzetten dat zich tegen ons 
zal keren. Het zal geen pro- maar een anti-openbaarvervoerverhaal worden. Dat zou ik als 
groot verdediger van het openbaar vervoer een heel spijtige ontwikkeling vinden. 

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord. 

De heer Jan Roegiers: Voorzitter, uw standpunt is bekend. U hebt ook niets nieuws gezegd. 
Ik heb daar begrip voor. Ik heb alleen in mijn korte tussenkomst geprobeerd om het standpunt 
van sp.a duidelijk te maken. 

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord. 

De heer Lode Vereeck: Ik wil graag voor het nageslacht zeggen dat ik het dit keer volledig 
eens ben met de heer Peumans. 

De heer Jan Peumans: Dat is heel uitzonderlijk! Alhoewel. 
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De heer Lode Vereeck: Ik ben het er volledig mee eens dat er geen potentieel zit op de lijn 
Hasselt-Maastricht. Dat kunnen we veel goedkoper via privévervoer of eventueel een bus 
organiseren. Dat zou wel eens een anti-openbaarvervoerverhaal kunnen worden. 

Voorzitter, ik zou ook een oproep willen doen om zelfs de ontsluiting van het noorden via 
een treinspoor te doen. Ook dat is mogelijk, zeggen mij de mensen die dat dossier goed 
kennen. Ik volg de heer Roegiers dat Limburg stiefmoederlijk is behandeld op het vlak van de 
treinontsluiting. Ook die noordontsluiting hoeft voor mij niet met een tram, maar wel met een 
trein. 

Minister, ik ben geen specialist en misschien ga ik nu net iets te ver: er is ook een tussen-
oplossing. In plaats van een lightrail bestaat er ook zoiets als een lighttrain. Het grote 
probleem in de ontsluiting naar het oosten is dat wij niet kunnen aantakken op de 
ontwikkelingen in Noordrijn-Westfalen, rond Aken, en het hele Avantisproject. Daar zitten 
we strop met ons trammetje. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: In functie van deze vraag om uitleg heb ik alle parlementaire 
discussies uit het verleden over het Spartacusproject nog eens nagelezen. Ik zal dat vanaf nu 
altijd doen. Veel vragen en bedenkingen die ik vandaag heb behoord, zijn ook tijdens de 
vorige legislatuur al aan bod gekomen. We zien heel goed dat er een onderscheid tussen 
believers en non-believers moet worden gemaakt. (Opmerkingen van de heer Lode Vereeck) 

Op het einde van de vorige legislatuur heeft de vorige Vlaamse Regering een principiële 
beslissing genomen. Indien een dergelijke beslissing wordt genomen, moet die ook worden 
uitgevoerd. Het Vlaams regeerakkoord is in dit verband duidelijk. 

Vooraleer het dossier op de markt kan komen, moet ik over de nodige antwoorden 
beschikken. Ik heb net aangekondigd dat de resultaten van de potentieelstudie op komst zijn. 
Daarnaast moeten we ook over een geactualiseerde raming beschikken. Alle mogelijke 
knelpunten en vragen in verband met de verhouding tussen De Lijn, Infrabel en de NMBS 
moeten worden uitgeklaard. We mogen niet in verwarde slagorde vooruitgaan. Al onze 
vragen moeten worden beantwoord voor het dossier op de markt kan komen. Het 
fundamentele debat zal steeds voorwerp van discussie blijven. Ik hoop dat de cijfers in dit 
verband enige verduidelijking zullen brengen. 

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord. 

De heer Lode Vereeck: Ik ben blij dat de minister weer een potentieelstudie heeft besteld. 
Hopelijk gaat het ditmaal om een ernstige studie. De vraag is natuurlijk in welke mate hier 
consequenties aan worden verbonden, vooral indien zou blijken dat het potentieel te laag is. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Sophie De Wit tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de werking van het Overlegplatform 
Mobiliteit ZuidOostrand Antwerpen (MOZO) 

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Hilde Crevits, 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de mobiliteit in de rand van 
Antwerpen 

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord. 

Mevrouw Sophie De Wit: Mijnheer de voorzitter, als nieuwkomer ben ik nog niet zo 
vertrouwd met de geplogenheden. Ik twijfel er niet aan dat u me zult verwittigen als ik buiten 
de lijntjes kleur. 
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Op 18 november 2008 is het Mobiliteitsoverleg ZuidOostrand (MOZO) boven de doopvont 
gehouden. Dit overlegplatform tussen de gemeenten in de zuidoostelijke rand van Antwerpen 
is opgericht naar aanleiding van het sluipverkeer dat ingevolge de mobiliteitsproblemen in 
Antwerpen door deze gemeenten rijdt, met een engagementsverklaring tot het verbeteren van 
de leefbaarheid in de zuidoostelijke rand van Antwerpen. Het was de bedoeling de mobiliteit, 
de veiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren. Hiertoe zou informatie, bijvoorbeeld over 
wegenwerken, worden uitgewisseld en zouden de acties van verschillende overheden worden 
gecoördineerd. Onder meer op basis van een studie uit 2007 is een actieplan opgesteld. In dit 
actieplan, dat hier in het verleden overigens al meermaals aan bod is gekomen, zijn een 65-tal 
mogelijke acties opgenomen. 

Het MOZO heeft zich geëngageerd om al deze voorstellen in acties om te zetten en tot stand 
te brengen. Belangrijk is dat de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de 
gemeentebesturen hier voor het eerst structureel samenwerkten. Van dit pilootproject werd 
veel verwacht. Het zou later in andere gemeenten worden ingevoerd. 

Iets minder dan een jaar later blijken bij het MOZO al problemen te zijn ontstaan. Verschil-
lende burgemeesters menen dat het MOZO een praatbarak is geworden. Er komen geen 
oplossingen. Er zijn al voldoende acties. De burgemeesters worden onvoldoende gehoord. 
Met de werken aan de E19 is het alvast misgelopen. De communicatie is niet goed verlopen. 
Volgens sommige burgemeesters wordt op vergaderingen van het MOZO enkel over 
fietspaden en over de afstelling van verkeerslichten gesproken. Ik veronderstel dat iedereen 
het erover eens is dat dit geen oplossing vormt voor de mobiliteitsproblematiek. Na het 
referendum is trouwens duidelijk geworden dat de mobiliteitsproblemen in Antwerpen niet 
onmiddellijk zullen worden opgelost. 

Een van de gevolgen van deze situatie is dat een aantal gemeentebesturen bij de inter-
communale IGEAN een aparte studie hebben besteld. Die studie is ondertussen klaar. De 
resultaten zijn aan de minister-president overgemaakt. Uit die resultaten blijkt in elk geval dat 
er nood is aan meer dan de afstelling van verkeerslichten. De ringontsluiting is zeer 
belangrijk. Hetzelfde geldt voor het onderliggend wegennetwerk, waaraan ook moet worden 
gewerkt. 

Deze eerste structurele samenwerking dreigt een volledige flop te worden. Aangezien het 
grotere dossier op zich laat wachten, is coördinatie nochtans belangrijk. Misschien was de 
oprichting van het MOZO slechts een voorlopige pleister op de wonde. Nu blijkt echter dat 
die pleister niet eens kleeft. 

Mevrouw de minister, bent u op de hoogte van dit probleem? Hoe komt het dat amper een 
jaar na de oprichting van het MOZO al ontevredenheid is ontstaan? Waarom lijkt het MOZO 
enkel een praatbarak te zijn? Welke rol speelt de Vlaamse overheid hierin? Wat doet de 
Vlaamse overheid om het overleg op een zinvolle wijze aan de gang te houden? Welke 
maatregelen kunt u nemen om de ontevreden gemeentebesturen opnieuw rond de tafel te 
krijgen? Hoe ziet u de verdere toekomst? Hoe beoordeelt u de bestelling van een apart 
syntheserapport bij IGEAN door de ontevreden burgemeesters? Is IGEAN hiertoe voldoende 
onderlegd? Ik heb alle respect voor deze intercommunale, die erg goed werk levert. De 
mensen in de zuidoostelijke rand van Antwerpen zijn bezorgd om het gebrek aan 
betrokkenheid bij het verdere mobiliteitsdebat. Wat wilt u doen om die mensen gerust te 
stellen? Hoe kan dat worden verholpen? Als het MOZO niet meer het nuttige medium zou 
blijken, wat zou daar een oplossing voor kunnen zijn? 

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord. 

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Voorzitter, ik denk dat het ondertussen de twaalfde 
maal is dat ik deze vragen stel over de mobiliteitsproblematiek in de zuidoostrand. Daar zijn 
inderdaad heel wat mobiliteitsproblemen. Eerst was er het dossier van het doortrekken van de 
N171, dat zich nu toch deels in een uitvoeringsfase bevindt. Daarnaast is er de problematiek 
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van het sluipverkeer in de zuidrand van Antwerpen, dat vooral de jongste tien jaar sterk is 
toegenomen. De grote oorzaak daarvan is niet zozeer enkel de mobiliteit in en rond 
Antwerpen. De problemen in de zuidrand werden vooral veroorzaakt door het dichtknijpen 
van de N1, zodat de buurgemeenten al het verkeer van die N1 te slikken kregen. 

Minister, deze problematiek wordt al sinds 2003 herhaaldelijk aangekaart. Het aanhoudend 
klagen van de burgemeesters van de zuidrand heeft in 2006 geleid tot een overleg met 
toenmalig minister van Mobiliteit Van Brempt. Zij gaf de opdracht een onderzoek in te 
stellen naar het sluipverkeer in de zuidoostrand, wat leidde tot de SLUIZO-studie. Ik heb die 
studie bij me. Het is een erg lijvig document. Het werd een pilootproject genoemd, dat 
volgens minister Van Brempt als voorbeeld voor andere regio’s zou kunnen gelden. 
Misschien geldt dat wel voor de studie op zich, maar hopelijk niet voor het opvolgen ervan. 
Minister Van Brempt maakte de provincie bevoegd voor de problematiek van de zuid-
oostrand. De provincie zou hier een coördinerende rol moeten spelen. Met andere woorden, 
ze schoof de hete aardappel door. Nu moest ze immers geen moeilijke vragen meer beant-
woorden in deze commissie, aangezien de verantwoordelijkheid was doorgeschoven naar de 
provincie. 

Waar ik en andere leden toen voor vreesden, is werkelijkheid geworden: de provincie heeft 
met de oprichting van het MOZO het zoveelste overlegorgaan gecreëerd, zonder werkelijk 
een oplossing te bieden voor het probleem op zich. Dat blijkt nu uit de actie van vier 
burgemeesters van de zuidrand, niet toevallig vier CD&V-burgemeesters, die prompt met een 
nieuwe studie over de verkeersproblematiek in de zuidoostrand kwamen aanzetten. De studie 
werd gemaakt door de intercommunale IGEAN en werd tijdens de kerstperiode overhandigd 
aan de minister-president, die ze op zijn beurt aan u zou overmaken. 

Minister, de gemeenteraadsleden van de gemeenten in kwestie waren totaal niet op de hoogte 
van deze studie en deze nieuwe actie van de burgemeesters. Zelfs de overige burgemeesters 
uit de zuidrand werden tot op vandaag nog steeds niet geïnformeerd over de inhoud van de 
studie, die ook totaal nog niet gedragen blijkt te zijn. Daaruit blijkt dat het MOZO niet werkt. 
Er moest een overleg worden gecreëerd, maar nu blijkt dat de burgemeesters individueel of 
per partij acties ondernemen op het terrein. 

Vandaag, zeven jaar na de eerste discussies in het Vlaams Parlement en drie jaar na het 
afronden van het voorbeeld, van het pilootproject dat de SLUIZO-studie moest zijn, blijkt dat 
onze regio nog steeds met dezelfde problemen wordt geconfronteerd. Is dat goed bestuur? 

Minister, ik ben wel blij dat u zowel bevoegd bent voor Mobiliteit als voor Openbare 
Werken, zodat u alvast niet de hete aardappel moet doorschuiven naar een collega-minister. U 
kunt in elk geval eens de werking van het MOZO onder de loep nemen en onderzoeken wat 
dat overlegorgaan ondertussen heeft kunnen realiseren. Bent u op de hoogte gebracht van die 
nieuwe studie over de verkeersproblematiek in de Antwerpse rand, die werd opgevraagd door 
de vier CD&V-burgemeesters? Meent u dat de studie inhoudelijk een meerwaarde betekent 
ten opzichte van de SLUIZO-studie? Meent u dat een aantal aanbevelingen van die studie, 
waarvan enkel die vier CD&V-burgemeesters inhoudelijk op de hoogte zijn, in ruim overleg 
bespreekbaar zijn? Op welke manier zult u alle randgemeenten betrekken bij de verdere 
mobiliteitsplanning in Antwerpen? 

De vraag rijst hoe u dat zult doen. Ik neem immers aan dat u geen vertraging wilt in deze 
dossiers. We hebben daartoe een commissie in het leven geroepen. Het lijkt me echter 
belangrijk dat er een goed overlegorgaan wordt gecreëerd, zodat u weet wat er leeft in de rand 
van Antwerpen. Blijkbaar lukt dat niet met het MOZO. Bent u van mening dat de provincie 
haar taak naar behoren heeft vervuld, na het afsluiten van de SLUIZO-studie en de oprichting 
van het MOZO? Welke projecten in de zuidrand van Antwerpen zullen op relatief korte 
termijn kunnen worden aangepakt om die doorstromingsproblematiek te verhelpen, en dus 
ook de sluipverkeerproblematiek, die al jaren in dit parlement wordt aangekaart? Die moet 
immers eindelijk worden aangepakt. 
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De voorzitter: De heer de Kort heeft het woord. 

De heer Dirk de Kort: Voorzitter, ik wil me hierbij aansluiten, ook om de vraag van 
mevrouw Van den Eynde wat meer te verduidelijken. We zijn inderdaad met een delegatie bij 
de minister-president geweest. Die delegatie bestond uit burgemeesters van verschillende 
politieke strekkingen. Zowel in het noorden als in het zuiden en de Rupelstreek heeft er 
vooraf overleg plaatsgevonden. Er is het referendum in Antwerpen geweest. We kennen 
allemaal het antwoord op de vraag over de Oosterweelverbinding. We vroegen ons af hoe het 
nu verder moest. 

We hebben samen vastgesteld dat het van belang is erop te wijzen dat met het realiseren van 
een derde Scheldekruising niet alle problemen qua sluipverkeer in de regio zijn opgelost. Het 
sluipverkeer is daadwerkelijk een groot probleem in het zuiden. Daarover heeft men een 
studie gemaakt. Het is echter net zo goed een probleem in het noorden van Antwerpen. We 
hebben gevraagd dat er in de toekomst ter zake een aantal bijkomende infrastructuur-
werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Heel specifiek wat het zuiden betreft, hebben we 
in het verleden al een vraag om uitleg gesteld. We hebben geopperd dat het misschien nuttig 
zou zijn een tijdelijke brug over de N1 te leggen. Zo kan men dan elders ook gebruik maken 
van de spoorwegbedding om op die manier een stukje oplossing te bieden voor het 
belangrijke knelpunt in het zuiden. Misschien kan de minister nu, maar dat mag ook later, een 
stand van zaken geven in verband met de tijdelijke brug en het onderzoek. 

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord. 

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, minister, ik meende dat enkel de oppositie in het 
duister tastte in verband met de zeven werkgroepen en de DAM (Duurzame Antwerpse 
Mobiliteit) en wat daar juist in besproken wordt, maar blijkbaar bestaat daar in de 
meerderheid ook niet al te veel duidelijkheid over indien deze vragen hier aan bod moeten 
komen. Het is geruststellend dat wij niet de enigen zijn die in het duister tasten. 

Ik ga ervan uit dat de hele problematiek van de mobiliteit in de zuidrand, het bestellen van 
studies, het linken aan een nieuwe Scheldeoeververbinding en de exacte locatie van de 
sluiting van de ring, allemaal samen worden bekeken en aan bod komen in de werkgroepen, 
want anders zou ik niet goed weten waarover die werkgroepen juist gaan. Ik weet dat een 
werkgroep zich buigt over de financiering, ik weet dat een andere zich buigt over het 
herformuleren of het hermoduleren van BAM en zo meer, maar inzake mobiliteit is dit toch 
wel een structureel onderdeel van de problematiek. 

Minister, ik heb voor u een bijkomende vraag. Ik kreeg graag de bevestiging dat het 
Masterplan of het bekijken van de problematiek van de mobiliteit in en rond Antwerpen, voor 
de hele regio Antwerpen, voor u nog steeds een en ondeelbaar is. Onder andere in dit dossier, 
maar ook in andere, zoals in die over de Groene Singel, De Lijn, de kaaien en de tram-
verlengingen, merken we dat er steeds meer aan ‘cherry picking’ wordt gedaan, waarbij het 
geheel van het dossier wordt verlaten en men enkel de projecten uitvoert die interessant lijken 
voor een bepaalde groep op een bepaald moment. Hier gebeurt iets gelijkaardig, want de 
mensen uit de zuidrand vragen dat het geheel wordt bekeken, dat er wordt gezocht naar een 
totaaloplossing voor de mobiliteit – of beter gezegd voor de immobiliteit. Vandaar mijn 
bijkomende vraag: wordt dit alles nog steeds als één geheel gezien in plaats van ‘cherry 
picking’ toe te staan? 

De voorzitter: Voor wat de DAM betreft, wijs ik erop dat we volgende week een voortgangs-
rapportage hebben. 

De heer Martens heeft het woord. 

De heer Bart Martens: Voorzitter, minister, ik zou willen inpikken op een aantal zaken die 
hier werden gezegd. Het feit dat MOZO een praatbarak geworden zou zijn, durf ik te 
betwisten. Ik meen dat het nuttig is om coördinatie te ontwikkelen tussen de visies van de 
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verschillende lokale besturen en het provinciebestuur. Als ik goed ben ingelicht, hebt u recent 
nog hernieuwde steun toegezegd vanuit het gewest aan de MOZO-werking. Ik denk dat er 
inderdaad op een bepaald moment, na de visievorming, ook plannen uit moeten voortvloeien 
die ook moeten worden uitgevoerd. Het feit dat Openbare Werken en Mobiliteit opnieuw in 
één hand zitten, kan volgens mij de uitvoering van die plannen bespoedigen. 

Ik zou ook durven betwisten dat de IGEAN-studie die werd uitgevoerd op vraag van een 
aantal burgemeesters, geen toegevoegde waarde zou hebben. Ik denk dat ze ons heel duidelijk 
doet inzien dat het sluiten van de ring rond Antwerpen, of zelfs het realiseren van het 
volledige masterplan, geen wondermiddel is om alle mobiliteitsproblemen in het stadsgewest 
Antwerpen – als ik dat zo mag noemen – op te lossen. Integendeel, uit die studie blijkt heel 
duidelijk dat de fileproblemen op de E313, op de E19, op de A12 en op alle invalswegen 
helemaal niet verminderen of afnemen, en dat bijgevolg ook het sluipverkeer op het 
onderliggende wegennet blijft wat het is en zelfs nog erger wordt, met een enorme aantasting 
van de leefbaarheid van de dorpen in de zuidrand rond Antwerpen tot gevolg. 

Minister, ik denk dat we meer moeten doen dan alleen de verschillende mobiliteitsstudies 
coördineren en verknopen. We zullen ook een extra tandje bij moeten steken voor het 
uitbouwen van een gewestelijk expresnet rond Antwerpen dat het voorstadsnetwerk veel 
sterker zal uitbouwen dan tot nog toe werd ingeschreven in het Masterplan, en waarbij ook 
een aantal projecten die in het visieplan 2020 van De Lijn zijn opgenomen, gerealiseerd 
worden. 

Ik denk ook dat we moeten bekijken welke opportuniteiten de tweede goederenspoor-
ontsluiting van de Antwerpse haven kan bieden, die capaciteit kunnen vrijmaken op het 
huidige spoornetwerk en kunnen worden ingezet om ook via spoorverbindingen de zuidrand 
rond Antwerpen beter bereikbaar te maken of een betere aansluiting te geven met de stad 
Antwerpen, inclusief de plannen die er al zijn voor een lightrailverbinding naar de 
Rupelstreek. 

De belangrijkste conclusie is dat het overleg moet worden voortgezet, dat het overleg ook tot 
snelle resultaten moet kunnen leiden en dat de verschillende studies die op verschillende fora 
plaatsvinden – de tactische studie rond de E313, de studies die in het kader van de DAM 
plaatsvinden in het Masterplan Antwerpen en de MOZO-studie over het sluipverkeer in de 
zuidoostrand van Antwerpen – op de ene of de andere manier aan elkaar verknoopt moeten 
worden en dat de effecten van ingrepen op het ene vlak, op het hoofdwegennet, op het 
onderliggende net, goed bekeken moeten worden in hun samenhang. 

De voorzitter: De heer Van de Vijver heeft het woord. 

De heer Marc Van de Vijver: Voorzitter, ik wil zorgen voor de stem van Linkeroever en 
meer bepaald van het Waasland. Ook het Waasland heeft immers al jaren te kampen met 
toenemende mobiliteitsproblemen, met toenemend transitverkeer, en de ontwikkeling van de 
Waaslandhaven zorgt voor een groeiende congestie van de Kennedytunnel en het toenemende 
sluipverkeer in verschillende Wase gemeenten. Dit sluipverkeer leidt tot een ernstige 
aantasting van de leefbaarheid van deze gemeenten. 

Een betere benutting van de Liefkenshoektunnel zou momenteel een deel van het probleem 
kunnen oplossen, maar de tolheffing zorgt ervoor dat de mensen deze keuze momenteel niet 
maken. Het wachten op een oplossing voor een nieuwe vaste Scheldeoeververbinding mag 
niet tot gevolg hebben dat de mobiliteitsproblemen in de rand van Antwerpen op de lange 
baan geschoven worden. 

Ik pleit dan ook voor een globaal mobiliteitsplan voor Antwerpen, een plan waar de 
problemen in Antwerpen en de randgemeenten zowel wat betreft linker- als rechteroever 
gezamenlijk deel van uitmaken. Veel van deze oplossingen werden uitgewerkt en kunnen snel 
gerealiseerd worden met relatief kleine ingrepen. 
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Wat de oplossing voor het Waasland betreft, kan ik zeggen dat hiervoor een maatschappelijk 
draagvlak bestaat. Dat is ooit anders geweest. Het niet oplossen van deze mobiliteits-
problemen, dat moet men toch wel weten, zal zeker en vast negatieve gevolgen hebben voor 
het maatschappelijke draagvlak van de verdere ontwikkeling van de Waaslandhaven. Vandaar 
mijn vraag, minister, om deze opmerking mee te nemen. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, het MOZO of het coördinatieplatform voor mobiliteit in 
de zuidoostrand staat – zoals hier al werd toegelicht – in voor de coördinatie van het verdere 
studiewerk en vooral voor de uitvoering, de verdere verfijning en de monitoring van het hele 
pakket aan acties die opgenomen zijn in het eindrapport van een studie. Die studie heeft de 
welluidende titel: “Sluipverkeer in de zuidoostrand van Antwerpen.” 

Zodra er zo’n studie is, wordt het de taak om acties te ondernemen en om ervoor te zorgen dat 
er een draagvlak is voor de acties en dat we de plannen of de resultaten van de studie kunnen 
uitvoeren op het terrein. 

Mevrouw Van den Eynde, ik weet dat u daar al bijzonder veel vragen over hebt gesteld, dat er 
ook al werk werd ondernomen, en ik denk dat er al een vraag over werd gesteld – dat kan in 
het kader van de beleidsnota geweest zijn – maar ik heb vooral over de laatste problemen die 
er waren, gezegd dat als het nodig is om een betere ondersteuning te geven aan het MOZO, 
we dat dan ook zullen doen. Daarom heb ik in december – de heer Martens verwees er al  
naar – een opdracht heb toegewezen aan de tijdelijke Vereniging Omgeving-Vectris-Stramien 
om naast de administratieve ondersteuning van wat er binnen het MOZO is gebeurd en de 
opvolging van de zaken die daar gebeuren, ook inhoudelijke ondersteuning te bieden. 

Het is de bedoeling om eerst een paar vergaderingen te wijden aan de beleidslijnen en te 
bekijken hoe we een fatsoenlijk actieprogramma kunnen opstellen. Er is die studie, het 
dossier is naar de provincies gegaan en is intussen teruggekeerd, het wordt dus inderdaad 
eens tijd om eieren te leggen in dat dossier. Het initiatief dat ik in december genomen heb, 
moet ertoe leiden dat we tot iets wervends komen, dat ook effectief tot realisaties kan leiden 
op het terrein. 

De meerwaarde van de opdracht zit volgens mij vooral in een soort procesbewaking die ik wil 
creëren. Procesbewaking betekent dat er een proces is, dat het vooruitgaat. Die vereniging 
heeft dan ook de uitdrukkelijke taak gekregen om een actieschema op te maken van de 
lopende en de geplande acties, om dat in een tijdsperspectief te zetten en om vooral alle 
deelprojecten op te volgen en te bekijken hoe men daar op het terrein vooruit mee kan raken. 

De toekenning van die opdracht had net tot doel om de studie waar ik daarnet naar verwees, 
om te zetten in daadwerkelijke realisaties op het terrein. Het coördinatieplatform coördineert 
de acties en volgt ze op. De eigenlijke uitvoering van de acties gebeurt door de verschillende 
participerende overheden onder hun verantwoordelijkheid en in functie van hun beschikbare 
middelen. Ik wil daar wel als kanttekening bij geven dat niet voor alle maatregelen 
onmiddellijk een draagvlak te vinden is. Het is ook eigen aan procesbewaking dat je moet 
oplijsten wat er bezig is, wat er in de pijplijn zit, waar er een draagvlak voor bestaat, waar er 
budgetten voor zijn enzovoort. Daar is nu de nodige mankracht voor vrijgemaakt, uiteraard 
onder het waakzame oog van de overheidsdiensten, die alle dossiers uit de regio opvolgen. 

Er zijn mobiliteitsproblemen langs beide kanten, maar we moeten er vooral voor zorgen dat 
de actie die wordt ondernomen, zichtbaar is op het terrein, dat er duidelijk over wordt 
gecommuniceerd en dat er waar nodig een draagvlak wordt gezocht. Dat is nu net de 
bedoeling van wat ik in december heb beslist. 

Mevrouw Van den Eynde, u sprak over ontevreden gemeenten. Ik denk vooral dat geen 
enkele gemeente de noodzaak om samen te werken in vraag stelt. Ik zou het betreurens-
waardig vinden mocht dat gebeuren. We moeten vooral op een voldoende significante wijze 
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stappen vooruit kunnen zetten in die dossiers. Als dat niet gebeurt, ontstaat er een gevoel van 
frustratie. 

Ik denk er inderdaad aan om er een testgebied van te maken inzake het vrachtroutenetwerk, 
of een aantal initiatieven te nemen in verband met lichtendoorstroming. Dat zijn allemaal 
zaken die kunnen, maar we moeten vooral voor een voldoende draagvlak zorgen. We moeten 
dat nu een kans geven. Met de extra middelen die zijn vrijgemaakt, moeten we het proces 
aldaar activeren. 

Mijnheer de Kort, ik kom tot de vragen over het syntheserapport van IGEAN. Eerst en vooral 
mag u het ene niet met het andere verwarren. Dat ene dossier blijft bestaan, maar op de 
Conferenties van de Burgemeesters van de regio Noord, kanton Kontich en regio Rupel-
streek, vroegen een aantal gemeenten in het kader van het Oosterweeldossier advies aan 
IGEAN over deze problematiek en over het sluipverkeer in de ruime regio rond Antwerpen. 
Men wou vooral een inschatting van de effecten van het BAM-tracé en het Arup-Sumtracé op 
het sluipverkeer in de regio’s ten noordoosten en zuidoosten van Antwerpen. 

De adviesvraag aan de intercommunale IGEAN behoorde uiteraard tot de gemeentelijke 
autonomie. Gemeenten hebben absoluut de vrijheid om dergelijke zaken te doen. Wie ben ik 
om daar commentaar op te leveren? 

Het syntheserapport inzake de effecten van het BAM-tracé en het Arup-Sumtracé op het 
sluipverkeer in de regio’s ten noordoosten en zuidoosten van Antwerpen kan natuurlijk 
ingebracht worden in de discussies en het overleg binnen het MOZO-coördinatieplatform. De 
conclusies van dat syntheserapport zijn niet onbelangrijk. Er is ook een verschil tussen de 
gemeenten in MOZO en de gemeenten die betrokken zijn in de Conferenties van Burge-
meesters van de regio Noord, kanton Kontich en regio Rupelstreek. Je kunt dus zien dat het 
geen dubbel werk is. De gemeenten in MOZO zijn Aartselaar, Kontich, Edegem, Hove, 
Mortsel, Boechout, Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem, Ranst, Zandhoven, Lier en 
Antwerpen. De gemeenten in de Conferenties van Burgemeesters van de regio Noord, kanton 
Kontich en regio Rupelstreek zijn Aartselaar, Kontich, Edegem, Hove, Mortsel, Boechout, 
Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem, Ranst en Zandhoven, maar daar zitten ook nog 
Brasschaat, Brecht, Essen, Kapellen, Kalmthout, Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, 
Wuustwezel, Zoersel, Lint, Rumst, Hemiksem, Schelle, Niel en Boom bij. 

Hoe ben ik daarvan op de hoogte gebracht? Via een schrijven van 4 januari, ontvangen op 7 
januari, heeft IGEAN mij een kopie van het syntheserapport bezorgd. De Vlaamse overheid is 
niet betrokken bij de opdrachtomschrijving of de uitvoering ervan en was formeel ook niet op 
de hoogte, maar dat hoefde ook absoluut niet. Het gaat immers om een initiatief van een 
groep burgemeesters. Mijn administratie bestudeert momenteel de conclusies uit het rapport. 
Ik verwacht dat die conclusies zullen worden ingebracht in de discussies en het overleg 
binnen MOZO, zeker met de extra ondersteuning die is geboden. Een van de BAM-
werkgroepen houdt zich ook effectief bezig met het bekijken van de globale effecten op de 
mobiliteit. Ook daar kunnen die conclusies worden ingebracht. 

U stelde dat de Antwerpse zuidoostrand bezorgd is niet voldoende betrokken te zullen 
worden in het debat. Ik heb eind december wat extra input gegeven, en ik hoop dat daardoor 
het welbehagen rond de werking toch wat kan stijgen. 

De goede werking van MOZO is een collectieve verantwoordelijkheid van alle betrokken 
overheden: de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten in de 
zuidoostrand van Antwerpen. De gedeputeerde van de provincie Antwerpen, bevoegd voor 
Mobiliteit, zit de politieke stuurgroep voor. We moeten op dat vlak geen oordeel vellen. Ik 
heb vorig jaar enkel vastgesteld dat er problemen zijn. Men studeert wel, maar er is te veel 
verschil tussen wat we zien op het terrein en wat er bekeken wordt. Daar is dus extra input 
aan gegeven. Ik zal opvolgen of die dynamiek toeneemt, zodat we daar tot acties kunnen 
komen. 
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Het is belangrijk dat we die zaken ook meenemen in de hele besluitvorming in het 
Oosterweeldossier. Dat is ook zo voorzien. Ik vind het heel belangrijk dat het op die manier 
verder wordt aangepakt. U had het over ‘cherry picking’, mevrouw De Ridder. Ik denk dat 
dat geen goede zaak is. Het is heel belangrijk dat het dossier als één integraal dossier wordt 
bekeken en dat we de globale mobiliteit – dus niet alleen in Antwerpen zelf, maar ook in de 
ruime regio – meenemen. Als we met een oplossing komen, moet het ook een globale 
oplossing zijn. De derde Scheldekruising wordt niet in vraag gesteld, maar we moeten zeer 
goed bekijken wat de impact en de effecten zijn van wat we aan het doen zijn. 

De voorzitter: Mevrouw De Wit heeft het woord. 

Mevrouw Sophie De Wit: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Mijn vraag dateert inder-
daad van even geleden en is dus al een beetje achterhaald. Intussen hebt u uw steun toe-
gezegd. Het is belangrijk dat de betrokkenheid van die gemeenten kan worden gestimuleerd. 

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord. 

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Ik vind het jammer dat een aantal collega’s de 
problematiek van hun regio in dit dossier aankaarten. Ik klaag dit dossier al sinds 2003 aan. 
Ik bedoel daarmee niet dat hun problematiek minder belangrijk zou zijn, maar ik denk dat 
elke problematiek afzonderlijk moet worden aangekaart. 

Het gemeenschappelijk punt is wel het tekort aan infrastructuur. We zijn het er allemaal over 
eens dat er de voorbije jaren veel te weinig is geïnvesteerd in infrastructuur, waardoor we nu 
met een aantal problemen worden geconfronteerd. Ik heb al het voorbeeld gegeven van de 
N171, het dossier voor de ontsluiting van de Rupelstreek. Dat komt nu wel in een stroom-
versnelling. Ik hoop dat we daar de effecten van zullen zien. Ik denk echt dat elke regio 
afzonderlijk moet kunnen worden benaderd. 

Het IGEAN-rapport toont aan dat overleg noodzakelijk is. Dat overleg werd echter totaal niet 
gecoördineerd door MOZO, waardoor de gemeentebesturen het initiatief hebben over-
genomen. 

Minister, ik ben tevreden dat u die problematiek heel nauwgezet zult opvolgen. Ik ben blij dat 
u bevoegd bent voor die twee beleidsdomeinen. Zo kunt u zien wat er noodzakelijk is op 
mobiliteitsniveau – doorstroming – maar ook op infrastructuurniveau. Ik vind het heel 
positief dat u een dynamiek wilt brengen in deze problematiek. Ik zal u daar regelmatig over 
ondervragen. 

Ik heb vandaag geen antwoord gekregen over de zaken die binnenkort zullen worden 
opgevolgd. Ik zal u even tijd geven, mevrouw de minister, om de zaken onder de loep te 
nemen en te kijken wat het meest dringende is, waar er een draagvlak voor bestaat en wat er 
al kan worden uitgevoerd. 

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord. 

De heer Bart Martens: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is goed dat die 
bijkomende beslissing in december is genomen voor de inhoudelijke ondersteuning van dat 
project. Op een bepaald moment moet het proces gaan opleveren. Bepaalde zaken moeten 
gerealiseerd worden. 

Wat de cherry picking van mevrouw De Ridder betreft, ben ik het ermee eens dat als we een 
totaalvisie en een totaaloplossing voor de mobiliteitsproblematiek van het stadsgewest 
Antwerpen moeten uitdokteren, de verschillende mobiliteitsproblemen in hun onderlinge 
samenhang moeten worden bestudeerd. In die zin moeten we niet aan cherry picking doen, 
wat niet wegneemt dat we al kunnen beginnen met het plukken van het laaghangend fruit van 
die projecten die wel een maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak hebben. 

De voorzitter: De heer de Kort heeft het woord. 
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De heer Dirk de Kort: Minister, wij zijn heel tevreden met uw antwoord en met het initiatief 
dat u al hebt genomen in december om ervoor te zorgen dat een aantal maatregelen effectief 
worden omgezet. Wij zijn ook heel tevreden dat u de resultaten van de IGEAN-studie zult 
opnemen in de DAM-werkgroepen. 

Voorzitter, ik stel voor de resultaten van de IGEAN-studie aan de secretaris te bezorgen. 

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord. 

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer Martens, ik hoop voor u dat in die boom van 
mobiliteitsmaatregelen geen verboden vruchten hangen. 

Met cherry picking bedoel ik dat als men in en rond Antwerpen maatregelen treft die een 
capaciteitsverlies met zich meebrengen in de binnenstad, die maatregelen genomen worden 
met in het achterhoofd de extra capaciteit die er komt rond de stad: een stedelijke ringweg en 
een derde oeververbinding. Het laten voortgang vinden van projecten die de capaciteit met 
10, 15, 20 of 30 percent verminderen, terwijl men misschien nog 7 of 8 jaar moet wachten op 
een stedelijke ringweg en een nieuwe oeververbinding, kan natuurlijk niet. In die zin is het 
Masterplan een en ondeelbaar. Wij willen mee nadenken over het weren van het doorgaand 
verkeer in een binnenstad. Voor mijn partij hangt dit onlosmakelijk samen met elkaar. Ik ben 
dan ook tevreden, minister, dat u hebt bevestigd dat u het daarmee eens bent. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Fientje Moerman tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de afbrokkeling van de oevers van 
de Leie 

De voorzitter: Mevrouw Moerman heeft het woord. 

Mevrouw Fientje Moerman: Minister, verschillende provincies waaronder de provincie 
Oost-Vlaanderen promoten de laatste jaren actief het toerisme op de waterwegen. In Oost-
Vlaanderen heeft men daarvoor de naam ‘Toeristische Leie’ in het leven geroepen. Die naam 
verwijst naar het doel en naar de waterweg. 

Dat is heel positief voor het toerisme in Oost-Vlaanderen. Op die manier kan iedereen 
genieten van de waardevolle landschapselementen van de Leie. Er zijn echter ook negatieve 
aspecten. Zo is er een toenemend gebruik van de Leie door vaartuigen die zich niet altijd 
houden aan de snelheidsbeperkingen en aan de activiteiten die daar kunnen worden 
uitgeoefend. 

Het resultaat is het stelselmatig afkalven en verdwijnen van de oevers van de Leie. Het staat 
onomstotelijk vast dat de beschadiging van de oevers het gevolg is van het overdadig gebruik 
van de Leie, de ermee gepaard gaande snelvaart en nieuwe fenomenen zoals jet- en waterski. 
Als gevolg daarvan zijn er een sterke turbulentie en golfslagen. Professor Verhoeven van het 
Laboratorium voor Hydraulica van de Universiteit Gent heeft onder meer op de studiedag 
door het Technologisch Instituut KVIV op 3 februari 2005 in Antwerpen het mechanisme van 
de overgang van natuurlijk glooiende tot steile oevers door de afbrokkeling ten gevolge van 
golfslagen wetenschappelijk aangetoond. 

Deze afbrokkeling heeft een aantal zware gevolgen, in de eerste plaats voor de eigenaars van 
die oevers. Zij zijn doorgaans privé-eigenaars. Met elke golfslag verdwijnt een stuk van de 
oever en dus van hun eigendom in de Leie. Veel mensen hebben zelf zware investeringen 
gedaan om dat in de mate van het mogelijke tegen te gaan. Eigenlijk kan het niet dat een 
particulier zelf die investering moet doen om te voorkomen dat de oevers verloren gaan. 

Daarnaast heeft deze politiek op termijn ook gevolgen voor het doel dat de provincie zelf 
beoogt, namelijk het bevorderen van het toerisme. Als die oevers langzaam verdwijnen, zal 
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de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied verkleinen. Ook het varen op de Leie zal 
moeilijker worden als grote delen van de oevers in het water terechtkomen en de rivier 
dichtslibt. 

Tot nu toe is daar noch systematisch, noch adequaat op gereageerd. Er staan verkeersborden 
met snelheidsrestricties langs de oevers, maar die worden te weinig nageleefd en politie-
controles daarop zijn slechts sporadisch. Er worden bovendien te grote boten toegelaten, die 
bij het keren aanleiding geven tot aanzienlijke maalbewegingen, opnieuw met schade aan de 
oevers. 

Nochtans bestaan er milieuvriendelijke, niet al te dure, ecologisch verantwoorde en 
esthetische oplossingen voor dit probleem, die reeds elders worden aangewend, en die door 
een van de actiegroepen, Leie Oever Belangen, werd voorgesteld: twee palenrijen met 
wiepen. Dat is heel natuurlijk en veel goedkoper dan industriële oplossingen. Het kost iets 
meer dan de helft van maatregelen als gestapelde schanskorven van het type Zeeschelde, die 
elders werden geplaatst. Het is mogelijk om ecologisch verantwoorde maatregelen te nemen, 
alleen moet de overheid hiervoor een coherent beleid ontwikkelen. 

Mevrouw de minister, welke maatregelen ter bescherming van de oevers worden er gepland? 
In welke mate wordt met deze problematiek rekening gehouden bij de uitbouw van het 
recreatief gebruik van de Leie en andere Vlaamse waterwegen? Welke initiatieven worden 
genomen in verband met het handhavingsbeleid? 

Mevrouw de minister, ik heb een paar dagen geleden een uitnodiging ontvangen van een van 
de actiegroepen voor een debatavond, waarop mensen van uw administratie een toelichting 
gaan geven. Dat wist ik niet toen ik deze vraag stelde. Ze is lokaal geïnspireerd, maar dit 
probleem rijst overal waar waterwegen toenemend worden gebruikt voor recreatie, met alle 
gevolgen van dien. 

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord. 

De heer Jan Roegiers: Af en toe ga ik wandelen in Drongen, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, 
Sint-Martens-Laten en Deurle. Op zonnige dagen sta je versteld van het grote aantal 
recreanten in en op het water, zoals zwemmers, waterfietsers, boten enzovoort. Er is dan veel 
beweging op een heel mooi stukje van de Leie. De bezorgdheid van mevrouw Moerman is 
terecht. De oevers brokkelen inderdaad af. Ik sluit me dan ook aan bij haar bezorgdheid. 

De bescherming van die oevers lijkt me noodzakelijk en ook een goede zaak. Laat het 
alstublieft geen soort kaaimuur worden, maar laten we dat via een natuurlijke inrichting 
oplossen via terrasbouw, rietstroken enzovoort om het milieuvriendelijk te houden. 

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord. 

De heer Ivan Sabbe: Ik deel die bezorgdheid eveneens. Het voorstel van de wiepen vind ik 
heel goed, en ook riet kan veel problemen voorkomen. We moeten wel vermijden dat het zou 
leiden tot een beperking van het recreatief gebruik van de waterwegen. Over die conclusie 
moeten we het eens zijn. 

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord. 

De heer Wilfried Vandaele: Ik deel ook de bezorgdheid van mevrouw Moerman voor het 
afkalven van de oevers van waterlopen, maar ze heeft me op iets gewezen waar ik als N-
VA’er van de kuststreek gevoelig voor ben. Ons Vlaams grondgebied loopt tot aan de laag-
waterlijn. Naarmate de zee dichterbij komt door de opwarming van de aarde, en we kust 
moeten opgeven, staan we eigenlijk Vlaams grondgebied af aan de Belgische territoriale 
wateren. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Mijnheer Vandaele, u kunt grond opspuiten om uw grondgebied uit 
te breiden. Territoriumdrang kan ook positieve consequenties hebben. 
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Mochten er mensen zijn die vreemde fantasieën krijgen bij het horen van de benaming 
‘palenrijen met wiepen’, dat is gewoon gevlochten houtriet en het is nog mooi ook om naar te 
kijken. 

Over dit probleem kreeg ik op 14 mei 2008 een vraag nummer 667 van mevrouw 
Schauvliege, in mijn toenmalige hoedanigheid van minister van Leefmilieu. Toen heb ik 
gesteld dat dit een aangelegenheid is die wordt geregeld door artikel 538 van het Burgerlijk 
Wetboek. Dat zegt tot waar onze eigendom strekt, en wat privé of publiek is. Voor bevaar- of 
vlotbare stromen en rivieren strekt het openbaar domein zich uit tot aan de grens van het 
water, met name de hoogste waterstand die het water bereikt, mits die waterstand het gewone 
peil is en geen overstroming. 

Het openbaar domein in bevaar- of vlotbare waterlopen beperkt zich dus tot de bedding 
ervan. De oevers van de Toeristische Leie zijn privéoevers. Ze behoren toe aan de privé-
eigenaars. Hieruit volgt dat het in principe aan de eigenaar is om in te staan voor het onder-
houd en de herstelling van die oever. Als het Vlaamse Gewest zomaar zou werken op die 
oevers, zou dat niet het dienen zijn van het openbaar belang, maar het verbeteren van een 
privébelang. Enkel als die oeverherstellingen een collectief belang dienen, zoals versterking 
en verhoging ten bate van woonzones die lijden onder hoge waterstanden, kan worden 
verantwoord dat het Vlaams Gewest deze werken voor haar rekening neemt, of erin 
participeert. 

Het recreatieve gebruik van de Toeristische Leie is beperkt tot de gewone pleziervaart. De 
maximaal toegelaten snelheid bedraagt 12 kilometer per uur voor vaartuigen met een 
diepgang tot 1 meter en 9 kilometer per uur voor vaartuigen met een diepgang van meer dan 1 
meter. Omdat men het rustige en landelijke karakter van dit gebied wil behouden, zijn 
snelvaart, waterski en jetski niet toegelaten op de Toeristische Leie. Er zijn ook geen plannen 
om dit te veranderen. 

Het handhavingsbeleid is heel belangrijk, want als je iets niet mag, moeten we ervoor zorgen 
dat je dat niet kunt. Het toezicht op de snelheid ligt bij de federale en gemeentelijke 
politiediensten. In de praktijk is het de scheepvaartpolitie die tijdens het pleziervaartseizoen 
op het terrein aanwezig is en toezicht houdt op de vaarsnelheden. Door de waterweg-
beheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) zijn over het tracé van de Toeristische Leie tien 
signalisatieborden aangebracht die de pleziervaarders erop wijzen dat snelvaart verboden is. 
De waterwegbeheerder zelf heeft geen bevoegdheden voor controles op de naleving van de 
vaarsnelheden. 

Ik heb daarnet gezegd dat we in principe geen bevoegdheid hebben op die private oevers; er 
is bij ons wel veel expertise. Er is handhaving, maar diverse leden zeggen dat we toch eens 
moeten beklijken hoe we dat moeten aanpakken want als men afkalving krijgt of andere 
schade, dan moeten we proberen dat op te vangen. Ik denk dat het nuttig is, en vandaar de 
toezegging, dat de administratie soms toelating krijgt om hier en daar informatie te 
verschaffen over wat kan en mag en wat de mogelijke alternatieven zijn om de schade in te 
perken. 

Samengevat: W&Z heeft geen handhavingbevoegdheid, wel signalisatiebevoegdheid. W&Z 
heeft ook geen bevoegdheid om zomaar op die oevers te gaan werken. Het kan wel bijstand 
leveren om oplossingen uit te werken als daar kennis wordt gevraagd. Het stelt ook zijn 
kennis en knowhow ter beschikking om eventueel oplossingen te bieden. 

De voorzitter: Mevrouw Moerman heeft het woord. 

Mevrouw Fientje Moerman: Minister, ik dank u voor het antwoord. 

Het Burgerlijk Wetboek is natuurlijk wat het is. Maar er zit toch een discrepantie in het feit 
dat de overheid tot nut van het algemeen een bepaalde beleidsoptie neemt maar niet in staat is 
om een adequaat handhavingsbeleid te voeren om die beleidsoptie op een redelijke manier 
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met aanvaardbare overlast voor iedereen te laten plaatsvinden zoals gepland. Dat is niet 
alleen zo voor het gebruik van de waterwegen, maar ook voor andere zaken. De beste manier 
om het rechtssysteem te doen kapotgaan is – dat weet elke jurist – normen uitvinden die je 
verheft tot wettelijke norm en erop toezien dat er geen handhavingsbeleid is. Op het ogenblik 
dat de mensen weten dat er een norm is die niet wordt gehandhaafd, gaat elke norm kapot en 
erodeert het rechtssysteem. 

Er zijn volgens de heer van Rouveroij zestig mensen voor heel Oost-Vlaanderen om aan 
handhavingsbeleid te doen. Om één politieagent op straat te zien gedurende 24 uur, moet je er 
zes hebben. Zestig personen betekent dus tien personen voor de hele provincie. Dat is 
rijkelijk onvoldoende. 

Individuele ervaringen zijn nooit genoeg, maar ik kom geregeld een uur tot anderhalf uur 
langs de Leieoevers, ’s morgens vroeg of ’s avonds laat. Ik heb daar in de voorbije twee jaar 
nog nooit een van de mensen gezien, nog nooit een handhaving gezien. Ik heb daar ook nog 
nooit een politieagent gezien. Meer nog, er zijn afgelegen gebieden en natuurgebieden bij, 
waar massaal aan sluikstorten wordt gedaan. De politie zegt mij, in het beschaafd Gents: 
“Madam, koom kik daar nooit, zelfs nie mè mijne velo, k’en kan daar niet door. Als ge gij ne 
keer wilt kijken madam, is’t vree goed.” Op die manier doe je natuurlijk niet aan 
handhavingsbeleid. 

Minister, om te besluiten, de wettelijke situatie is dat de eigenaars aansprakelijk zijn voor het 
onderhoud van hun oevers, maar wel bij een normaal gebruik en ook indien de overheid haar 
verplichtingen nakomt. Je kunt niet zeggen dat de eigenaars verantwoordelijk zijn voor het 
versterken van die oevers omdat daar veel te snel wordt gevaren. Iedereen die daar ooit één 
keer is geweest, zelfs niet op een zonnige zomerdag, weet dat. Er is geen handhaving. Dat 
heeft ook ecologische gevolgen: er zitten waterwild en heel veel dieren en dat gaat niet 
samen. 

Ik pleit voor een systematische aanpak van een en ander, niet alleen voor dit stukje waterweg 
maar in het algemeen, en om samen met de administratie te kijken wat wel kan gebeuren en 
hoe men op een ecologische en financieel vriendelijke manier voor een betere bescherming 
kan zorgen. Wat betreft de handhaving zou men ook eens met de overheden die wel voor het 
handhavingsbeleid verantwoordelijk zijn, moeten nagaan op welke manier men dat gericht en 
met selectieve controles zou doen, want dergelijke activiteiten vinden maar plaats gedurende 
ongeveer vijf maanden per jaar, als het weer het toelaat. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Mevrouw Moerman, ik heb een probleem met uw uitspraak dat als 
je een regel uitvaardigt die onhaalbaar is, je het rechtssysteem ondergraaft. Ofwel vind je het 
een zegen dat die regel bestaat dat je niet snel mag varen. Dat leid ik af uit wat u op het einde 
zegt, namelijk dat er veel watervogels en dergelijke zijn. Ik ga ervan uit dat het een zegen is 
voor het gebied dat die beperking bestaat. Pleziervaart kan, maar er is een beperking. Dan 
moeten we concluderen dat het geen onnozele regel is en ook geen regel die het rechts-
systeem onderuithaalt. 

U zegt dat alles staat of valt met de handhaving. Ik ben het daar gedeeltelijk mee eens. Er is 
ook nog zoiets als de persoonlijke verantwoordelijkheidszin van mensen die daar activiteiten 
uitoefenen. Ik vind dat je mag verwachten van iemand die daar activiteiten uitoefent, dat die 
ook de regels naleeft, zoals men ook mag verwachten dat mensen de snelheidsregels in het 
verkeer naleven. Als de regels niet worden nageleefd, dan is het van belang dat je kunt 
ingrijpen. 

Excuseer me, maar ik heb geen politionele verantwoordelijkheid. Het is kritiek op de minister 
van Binnenlandse Zaken, die daarvoor verantwoordelijk is. Ik wil gerust een brief schrijven, 
mij niet gelaten, maar het is het ene of het andere. Ook de gemeenten hebben politionele 
bevoegdheid, de scheepvaartpolitie eveneens, maar mijn ambtenaren van W&Z hebben die 
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bevoegdheid niet en kunnen niet ingrijpen. Als er een zeer groot probleem is, wil ik een brief 
schrijven met de vraag om meer te controleren. Mijn mening is dat die recreatie daar 
fatsoenlijk geregeld is en ik ga ervan uit dat de regels goed zijn. We moeten proberen om ze 
zo goed mogelijk na te leven zodat de balans in evenwicht blijft. 

De voorzitter: Mevrouw Moerman heeft het woord. 

Mevrouw Fientje Moerman: Minister, dank u voor het aanvullend antwoord. Natuurlijk 
moet recreatie mogelijk zijn, niemand zal dat betwisten. In elk type van verkeer moeten we 
een beroep doen op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mensen. Maar met die 
redenering kunnen we natuurlijk ook de snelheidscontroles afschaffen. We weten allemaal 
dat de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mensen belangrijk is, maar dat er altijd 
instanties zijn die – laat me het vriendelijk uitdrukken – tekortschieten. 

Het punt is dat je op het moment van de ontwikkeling van een beleid ervoor moet zorgen dat 
er kans is op een fatsoenlijke handhaving. Als dan de ene verwijst naar de andere – ik neem 
aan dat u geen politionele bevoegdheid hebt – dan zitten we met een probleem. Daar hebben 
de mensen geen boodschap aan. De mensen hebben een boodschap aan een fatsoenlijk beleid. 
Als een overheid een beleid uitwerkt dat met grote mate van waarschijnlijkheid een aantal 
gevolgen met zich mee zal brengen, dan moet men erop toezien dat er handhaving is. Het is 
niet mijn bedoeling om de regel in vraag te stellen, u mag mijn redenering niet omdraaien. Ik 
zeg gewoon: zorg voor een fatsoenlijk en adequaat handhavingsbeleid. Ik ben benieuwd wat 
uw mensen zullen vertellen op 28 januari. 

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord. 

De heer Ivan Sabbe: Ik denk dat dingen als sluikstorten nergens kunnen en niet op begrip of 
tolerantie kunnen rekenen. Dat moet worden aangepakt. Anderzijds moeten we niet 
overdrijven, we moeten ons gezond verstand gebruiken. We spreken over waterwegen die 
recreatief gebruikt worden, het is geen autosnelweg of een gewestweg. Laten we de middelen 
en het veiligheidspersoneel dat we in dit land hebben, inzetten voor de juiste dingen en in 
deze aangelegenheid vooral op het gezond verstand van de gebruikers rekenen. We zullen 
daar ook op kunnen rekenen. 

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord. 

De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, ik wil reageren op de verwijzing van de minister 
naar de eventuele verantwoordelijkheid van de gemeentelijke politie. Strikt theoretisch en 
juridisch is dat juist. Minister, er is geen varend politiepersoneel in dienst van de steden en 
gemeenten, behoudens in de twee grootsteden. 

Ik geef nog een ander voorbeeld. Mevrouw Moerman heeft het over de Toeristische Leie. Ik 
had het vaak met de commandant van de scheepvaartpolitie in Oost-Vlaanderen over de 
problematiek van de onderbemanning. Hij heeft zestig mensen om een vaargebied te contro-
leren gaande van de grens met Noord-Frankrijk, naar Nederland, naar West-Vlaanderen en tot 
aan de Waaslandhaven. De Havenkapiteindienst van de zeehaven Gent voorziet in een 
controle op het vaargebied van de zeehaven, terwijl in feite de scheepvaartpolitie daarvoor 
moet instaan. De commandant is hier bijzonder dankbaar voor. Enkel een zeehaven als die 
van Gent, Antwerpen of Zeebrugge kan dit. Gemeentebesturen hebben daar het personeel niet 
voor. Een politieagent die aan de oever staat, kan moeilijk verbaliseren. Als iemand te snel 
voorbijvaart, kan hij enkel wuiven. Die persoon zal niet stoppen om het ticketje op te halen 
dat hij nodig heeft om zijn boete te betalen. 

Minister, ik vraag u niet op dit strikt juridisch standpunt terug te vallen. U moet de federale 
minister van Binnenlandse Zaken voor haar verantwoordelijkheid plaatsen. De vorige 
minister van Binnenlandse Zaken heeft me tijdens een bezoek aan Gent ooit bevestigd dat de 
federale regering een plan wil ontwikkelen om dit probleem aan te pakken. 
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De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, en tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de afkeuring van het milieu-
effectrapport over de binnenvaartverbinding Seine-Schelde-West 

Vraag om uitleg van mevrouw Mercedes Van Volcem tot mevrouw Hilde Crevits, 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het milieueffectrapport met 
betrekking tot het Schipdonkkanaal 

Vraag om uitleg van mevrouw Valerie Taeldeman tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de Seine-Schelde-West-verbinding 

Vraag om uitleg van de heer Ivan Sabbe tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, en tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de afkeuring van het plan-MER 
voor de verbreding van het Schipdonkkanaal 

Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het Schipdonkkanaal en het 
milieueffectrapport 

De voorzitter: Het antwoord wordt gegeven door minister Crevits. 

De heer Vandaele heeft het woord. 

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, ik wil eerst nog even terugkomen op wat mevrouw 
Moerman daarnet heeft gezegd. Indien er meer recreatieve vaart op het kanaal zou zijn, zou 
het probleem van de verbreding zich uit eigen beweging oplossen. 

De dienst Milieueffectrapportage heeft beslist het milieueffectenrapport (MER) voor de 
binnenvaartverbinding tussen de Seine en de Schelde-West, meer bepaald de mogelijke 
verbreding van het Schipdonkkanaal, niet goed te keuren. 

We weten allemaal dat een MER in opdracht van de initiatiefnemer door een onafhankelijk 
studiebureau wordt opgesteld. De initiatiefnemer is in dit geval Waterwegen en Zeekanaal 
NV (W&Z). Eigenlijk gaat het dus om een opdracht van het Vlaamse Gewest. 

Als een MER op het einde van de rit niet wordt goedgekeurd, zoals nu is gebeurd, roept dit 
heel wat vragen op. De niet-goedkeuring is in dergelijke procedures immers veeleer de 
uitzondering dan de regel. Het rapport wordt door onafhankelijke experts uit de diverse 
betrokken milieudisciplines en onder begeleiding van een deskundige Vlaamse administratie 
opgesteld. Bovendien voorziet de procedure in tal van overlegmomenten en adviesrondes. 

De goedkeuring van een MER houdt trouwens niet in dat een project helemaal is 
goedgekeurd. Dat wordt vaak verkeerd begrepen. Een MER doet niet meer of niet minder dan 
de mogelijke effecten objectief beschrijven. Een MER brengt alle alternatieven en mogelijke 
remediërende maatregelen in kaart. De goedkeuring van een MER betekent bijgevolg dat de 
effectenanalyse conform wordt verklaard. Het gaat, met andere woorden, veeleer om een 
technische aangelegenheid. Dit zou het toch moeten zijn. Een MER hoort bij de voor-
bereidingen van een maatschappelijke keuze en een politieke beslissing. 

Het opstellen van een MER is terecht geen oefening pro forma. Dit vergt tijd, in dit geval 
meer dan twee jaar, en behoorlijk wat financiële middelen. Dat dit MER niet is goedgekeurd, 
doet dan ook vragen rijzen. 

Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering hebben de versnelling van infrastructuur-
projecten hoog op de politieke agenda geplaatst. Hiertoe worden inspanningen geleverd. Ik 
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verwijs in dit verband onder meer naar de ad-hoccommissie die speciaal in het leven is 
geroepen. Misschien moeten we niet zozeer de procedures en de termijnen herbekijken. 
Misschien moeten we ervoor zorgen dat de bestaande procedures worden benut en dat de 
bestaande termijnen worden gerespecteerd. 

Mevrouw de minister, hoe verklaart u dat het MER niet is goedgekeurd? Heeft W&Z fouten 
gemaakt bij het formuleren van de opdracht? Heeft de Vlaamse administratie fouten 
gemaakt? Heeft het studiebureau de opdracht niet correct uitgevoerd? 

Wat is er misgelopen? Welke alternatieven zijn niet onderzocht? Welke onderzoeksvragen 
zijn niet beantwoord? Waarom is dat niet gebeurd? Waarom is het MER eigenlijk afgekeurd? 
Heeft het studiebureau besloten bepaalde zaken niet te onderzoeken? Heeft de initiatiefnemer 
bepaalde zaken niet laten onderzoeken? Waarom is die beslissing genomen? 

Hoeveel heeft het opstellen van dit MER eigenlijk gekost? 

Indien wordt besloten de oefening opnieuw te maken, kunt u dan garanderen dat de 
rapportering op dat ogenblik wel degelijk tot een goed einde zal worden gebracht? 

We hebben al een aantal deelrapporten over het Schipdonkkanaal bovengespit. Zijn er nog 
dergelijke deelrapporten in voorbereiding? Zo ja, over welke deelrapporten gaat het dan? 
Wordt hier nog aan gewerkt? Zijn ze nog niet opgeleverd? 

De voorzitter: Mevrouw Van Volcem heeft het woord. 

Mevrouw Mercedes Van Volcem: Minister, dit afkeuringsverslag van uw administratie is 
een uiterst vervelende zaak voor u als West-Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken, die zich niet ver van de regio Brugge bevindt. Dat is des te meer zo omdat het hier 
gaat over een onderzoek naar wat mogelijk het grootste investeringsdossier voor West-
Vlaanderen in de komende jaren is. Al twintig jaar wordt gesproken over de ontsluiting via de 
binnenvaart van onze haven in Zeebrugge. Nu, na drie jaar concreet onderzoek, volgt een 
afkeuringsverslag voor een milieuvriendelijke transportwijze die u dagelijks promoot. Zoals 
de heer Vandaele hier stelde, gebeurt dat op het ogenblik dat hier een nieuwe commissie in 
het leven is geroepen om grote infrastructuurwerken in Vlaanderen te versnellen. 

Minister, u weet dat de stad Brugge en de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 
(MBZ) vragende partij zijn voor een multimodale ontsluiting van de haven van Zeebrugge. In 
2007 is er ook een stadscontract afgesloten tussen Brugge en de Vlaamse overheid, waarin de 
ontsluiting van de haven, ook via het water, als prioriteit naar voren werd geschoven. 

Minister, wat gaat u nu doen? Welke oplossingen stelt u voor? Zult u een nieuwe studie, een 
nieuw plan-MER bestellen? Zal uw administratie naar deze commissie komen om dat 
afkeuringsverslag in detail toe te lichten en het te toetsen aan de haalbaarheidsstudie en het 
plan-MER? Wat vooral niet kan, is dat de haven van Zeebrugge, die toch de motor is van de 
West-Vlaamse economie, als het ware gebukt gaat onder het juk van studies die steeds niet 
worden afgerond. Ik vraag dan ook duidelijkheid. Wat is uw standpunt als bevoegd minister? 
Bent u nu voor of tegen die verbreding? In moeilijke dossiers hebt u naar mijn mening nog 
nooit een standpunt ingenomen over dit punt. Staat u hier achter? Bent u nog van plan dat 
plan-MER opnieuw te bestellen? Staat de Vlaamse Regering nog achter dit grote investe-
ringsproject? Het is alleszins duidelijk dat de estuaire vaart niet volstaat voor de haven van 
Zeebrugge. Het volstaat ook niet de Ringvaart in Brugge te optimaliseren, zoals sommige 
niet-Bruggelingen vaak beweren. Daar zijn ook al uitgebreide studies over besteld. De Ring-
vaart heeft haar maximale capaciteit bereikt. Met het oog op de leefbaarheid van de 
binnenstad en de mensen die Brugge moeten bereiken, is het onmogelijk die capaciteit uit te 
breiden. 

Minister, wat zijn uw oplossingen voor de haven van Zeebrugge? Wat is de mening van de 
meerderheid daarover? Ik wil vragen dat u snel knopen doorhakt. 

De voorzitter: Mevrouw Taeldeman heeft het woord. 
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Mevrouw Valerie Taeldeman: Voorzitter, minister, geachte leden, ik ben blij dat vandaag 
alle Vlaamse provincies mooi aan bod komen in deze commissie. In het Vlaamse regeer-
akkoord 2009-2014 staat te lezen dat de Vlaamse Regering over de Seine-Schelde-West-
verbinding of de verbreding van het Schipdonkkanaal een beslissing zal nemen op basis van 
alle resultaten van het studiewerk. 

In 2008 en 2009 werden in het Vlaams Parlement hoorzittingen georganiseerd over het 
Schipdonkkanaal, werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, werd een gebiedsvisie opgesteld 
door de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen en werden bijkomende studies opge-
maakt over het waterpeil en de verzilting. Ik heb de voorbije dagen gezocht naar 
commissieverslagen en heb een zeer interessante interpellatie teruggevonden van mijn 
burgemeester Johan De Roo, die als voormalig Vlaams volksvertegenwoordiger toenmalig 
minister Stevaert – waar is de tijd – interpelleerde over de maatschappelijke impactstudie 
voor de binnenvaartontsluiting van de Vlaamse kusthavens. Die studie werd in 2001 opge-
maakt. 

Het MER moest uiteindelijk de gevolgen van een mogelijke verbreding voor het milieu in 
kaart brengen. Het plan-MER is tevens cruciaal voor de Vlaamse Regering, om een beslissing 
te nemen in het dossier van de kanaalverbreding. 

Uit de beoordeling van de Vlaamse administratie van het plan-MER blijkt nu echter dat het 
opgemaakte milieueffectenonderzoek aanleiding heeft gegeven tot een aantal nieuwe vragen, 
waarvan de antwoorden het nemen van een principiële beslissing nog kunnen beïnvloeden. In 
het algemeen besluit van de Vlaamse administratie staat letterlijk: “Gelet op de belangrijke 
tekorten en resterende onderzoeksvragen wordt het plan-MER afgekeurd.” 

Minister, kunt u de belangrijkste elementen op basis waarvan het rapport werd afgekeurd, 
toelichten? Welke volgende stappen zal de Vlaamse Regering zetten? 

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord. 

De heer Ivan Sabbe: Voorzitter, minister, ik beperk me tot een analyse, uiteraard met de 
nodige vragen. 

Ik zetel al een aantal maanden in dit parlement en heb op die tijd het gevoel gekregen dat 
Vlaanderen, en vooral de Vlaamse overheid, verlekkerd is op studies. In elk dossier duiken 
studies op, en niet een of twee studies, maar drie en soms nog meer studies. In dit dossier is 
het blijkbaar niet anders. 

Het plan-MER is afgekeurd. Komt dat omdat de overheid ter zake een contract heeft 
afgesloten met een onbekwaam studiebureau? De studie vergeet bijvoorbeeld de ontsluiting 
met de AX-verbinding. Bovendien – en de leden uit Gent zullen dat zeker weten –, houdt de 
studie al evenmin rekening met de reeds door de Vlaamse overheid genomen beslissing om 
een bijkomende zeesluis te bouwen op het kanaal Gent-Terneuzen. Dan vraag ik me af wat de 
waarde is van die studie. Uw diensten herhalen dat trouwens: in de vierde alinea op bladzijde 
4 wordt daar duidelijk naar verwezen. Als er dus studies moeten gebeuren, liefst zo weinig 
mogelijk, maar toch zo efficiënt mogelijk. Uit wat uw diensten schrijven, blijkt duidelijk dat 
er geen of maar een zeer beperkt ecologisch draagvlak is voor de verbreding van het 
Schipdonkkanaal. 

Wat me ook opvalt, is dat Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) een zeer vreemde rol speelt. 
Volgens mij is er zelfs enigszins sprake van een belangenconflict. W&Z steekt niet onder 
stoelen of banken een groot voorstander te zijn van de verbreding van het Schipdonkkanaal 
en is tevens verantwoordelijk voor de hele subsidieregeling voor het toekennen van toelagen 
voor het ombouwen van bestaande schepen of de bouw van de zogenaamde estuaire 
vaartuigen. Jan met de pet kan zich daarbij afvragen wat daarmee wordt bedoeld. Het is heel 
eenvoudig: het gaat gewoon over een binnenschip dat dubbelwandig is en een verhoogde 
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boeg en achtersteven heeft, om dat stukje zee te kunnen bevaren. Welnu, W&Z is 
verantwoordelijk voor de toekenning van subsidies ter zake. 

Minister, wat gaat u hiermee nu doen? Ik heb immers de indruk, ook in andere dossiers, dat er 
zoveel studies worden gevraagd tot er een studie is die exact zegt wat de regering wil horen. 

De oplossing voor de Seine-Schelde-West-verbinding, waarvan het Schipdonkkanaal een 
onderdeel is, moet uiteraard een en-enoplossing worden. De meningen ter zake lopen ook 
uiteen. Er worden verschillende cijfers naar voren gebracht over de capaciteit die Infrabel zal 
opbouwen tegen 2020, tegen 2030. Het zou gaan over 1,8 à 2,5 miljoen twenty feet 
equivalent units (TEU), terwijl de haven van Zeebrugge vorig jaar in totaal 2,2 miljoen TEU 
heeft afgewikkeld. 

Ik vraag me ook af wat Open Vld nu wil. Eerst was Open Vld voor het Schipdonkkanaal. De 
heer Tommelein, met zijn brede gestalte, heeft al zijn gewicht in de schaal gelegd voor dat 
kanaal. Hij was onlangs nog op de radio om dit te bevestigen. En ik hoor nu mijn goede 
collega, mevrouw Van Volcem, als het ware pleiten voor de industrialisering en de 
verbreding van het Schipdonkkanaal. De vraag rijst wat men aan deze zijde van het politieke 
halfond van plan is om te doen. 

Wanneer we dan de kostprijs bekijken, dan merken we dat er in een officieel kostenplaatje 
van 2 miljard euro werd voorzien. Ik heb de opmerking al eerder gemaakt dat niet werd 
voorzien in een aantal sluizen en zeker in de zeesluizen. Ik citeer nog professor Allaert, die 
enkel voor Oost-Vlaanderen al, in een planschade van 500 miljoen euro voorziet. Die 
planschade betreft het heraanleggen van de boorden van het Schipdonkkanaal op Oost-
Vlaams grondgebied. 

Zoals ik reeds zei, moeten we werken aan een multi-ontsluiting, we moeten niet gaan voor 
één oplossing, maar voor verschillende. Ik denk dat we aan alle maatregelen die we vandaag 
genomen hebben, zowel met het project-AX, met de bijkomende zeesluis in Terneuzen en 
met de ontsluiting die Infrabel heeft beloofd, meer dan voldoende hebben in de huidige 
context. 

Men moet er ook rekening mee houden dat in dit rapport staat dat – iets waarover velen zowel 
vanuit Milieu als vanuit Landbouw het eens zijn, wat zelden gebeurt – de effecten van de 
verzilting door dit project heel grote risico’s inhouden, zeker in het licht van de bijkomende 
zeesluis op het kanaal Gent-Terneuzen. 

Iets moet mij nog van het hart, en over die kwestie zou ik ook graag uw standpunt vernemen. 
Ik vind het fantastisch wanneer ik de brochure ter zake lees die de haven van Zeebrugge 
gemaakt heeft over het Schipdonkkanaal en de verbinding Seine-Schelde-West, waarin 
sprake is van het laten varen van binnenschepen van in Zeebrugge tot in Madrid. Ik denk dat 
we toch realistisch moeten blijven. Dergelijke leugens moeten we uit de wereld helpen. 
Iedereen weet, zeker ook ikzelf als ex-gemeenteraadslid van de stad Kortrijk, dat de 
gemeenteraad indertijd de goedkeuring gegeven heeft voor de verbredingwerken van de Leie 
in Kortrijk, die nota bene, nog steeds aan de gang zijn en die een verbreding betreffen tot 
1350 ton. Dat betekent dat het precies is als een ganzenlever: je kunt er via de bek van alles in 
steken – dit zou in casu dus het verbrede Schipdonkkanaal zijn – maar je geraakt vast: nog 
niet eens in Kortrijk, maar zelfs al in Ooigem. Als u dan zegt dat u de Schelde kiest als 
traject, dan komt u ter hoogte van ‘Nimy-Blaton’, dus ter hoogte van Doornik, eveneens vast. 
Daarna wordt het scenario nog rampzaliger, want zodra u het Schelde- en Leiebekken verlaat, 
komt u in het ‘Canal du Nord’, dat dan de verbinding maakt met het Seinebekken, en door het 
‘Canal du Nord’ kan er vandaag 800 ton. Minister, waarmee zijn we bezig? Wat zijn we hier 
aan het doen? Wat zijn we elkaar aan het wijsmaken, als we zeggen dat we er tussen 3000 en 
6000 ton boven willen bij steken om er onderaan in Frankrijk nog zo’n 800 ton te kunnen 
doorlaten? 
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Ik denk dat ik hier een beeld heb geschetst van de realiteit. Vandaar ook mijn pleidooi om 
met open vizier en in volledige samenwerking te streven naar de en-enoplossingen binnen de 
bestaande mogelijkheden. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Voorzitter, minister, over het dossier van het Schipdonkkanaal 
hebben we ook in het verleden al een reeks vragen gesteld. Ik zal niet herhalen wat andere 
collega’s al hebben gezegd. Ik denk dat onze vragen grotendeels gelijklopend zijn. Ik wil 
alleen even stilstaan bij de scherpte waarmee de ene Vlaamse administratie een ontwerp van 
een andere Vlaamse administratie heeft afgeschoten. 

Men zegt dat, en dit staat ook in de beslissingen, het MER te eenzijdig is, te weinig de 
alternatieven onderzoekt, geen rekening houdt met onderzoeksvragen die in de loop van het 
onderzoek aan de oppervlakte zijn gekomen, maar ook dat – en dit is het pijnlijkste – er geen 
rekening werd gehouden met de richtlijnen die werden opgegeven na het ontwerprapport. 
Daarom zet de Vlaamse administratie de uitzonderlijke stap om een ontwerp-MER volledig 
af te keuren. Dat is op zich jammer, want dat betekent dat er tijd en geld verloren gaan. Het is 
ook uitzonderlijk, en gezien het uitzonderlijke karakter van die beslissing zou ik eigenlijk ook 
vragen, voorzitter, of het gehele document en niet alleen de beslissing – want die hebben we 
allemaal, er werd hier ook uitgebreid uit geciteerd – ter beschikking kan worden gesteld van 
het parlement. 

Minister, wat nu? We krijgen graag een reactie van u. Overweegt u om dit MER volledig 
over te doen? Slechte karakters – en ik denk dat ze hier in de minderheid zijn – zouden u 
kunnen aanwrijven dat u op zijn minst de indruk wekt – maar ik geloof dat niet – te willen 
blijven studeren tot er toch eens één studie uit de lucht valt die helemaal positief staat ten 
opzichte van dit project. Ik denk dat er terecht kan worden gevraagd hoe lang er zal worden 
gestudeerd en wanneer we de beslissing zullen nemen die ook in het Vlaams regeerakkoord 
staat ingeschreven, over het al dan niet verbreden van dit kanaal, in de wetenschap dat er zich 
heel wat problemen voordoen. 

Eén ding is zeker, er is al heel veel gestudeerd, er werd al verwezen naar de MAIS-studie, er 
was de technische haalbaarheidsstudie van W&Z, er is de landschapsstudie geweest van de 
twee gouverneurs van de betrokken provincies, er is nu de MER, ondertussen zijn er nieuwe 
studies besteld over de verzilting en de waterhuishouding. Ooit was de Leie de gouden rivier 
voor twee provincies in het kader van de vlasindustrie. Dit kanaal is ondertussen een gouden 
kanaal geworden voor een heel andere bedrijfstak. 

Welk budget werd er eigenlijk uitgetrokken voor de MER-studie – Technum heeft die 
uitgevoerd –, en zal die ook effectief uitbetaald worden? Er rijzen toch wel een aantal 
problemen in verband met de aansturing. Ofwel heeft het studiebureau consequent gehandeld 
volgens de richtlijnen die door de bevoegde administratie zijn gegeven, en dan rijst er een 
probleem van verantwoordelijkheid. Ofwel is men er niet op ingegaan en dan kunnen we ons 
toch wel afvragen of dit bedrag ten volle moet worden uitbetaald. Er is geen resultaats-
verbintenis op het moment dat er een studie wordt besteld, maar ik denk dat er wel een 
engagementsverbintenis is om richtlijnen die men krijgt, ook terdege te volgen. Dus is de 
cruciale vraag: waarom werden die tussentijdse richtlijnen niet gevolgd? Is er een gebrek aan 
aansturing, of is er veeleer een gebrek aan opvolgen van die aansturing? 

Minister, overweegt u ondertussen alternatieven voor de verbreding van dit kanaal? Ik denk 
dat hier een heel brede consensus bestaat over het feit dat de ontsluiting en de afhandeling 
van de trafiek in Zeebrugge moet verbeteren. De huidige toestand waarbij het gros van de 
trafiek wordt afgehandeld via het wegverkeer, lijkt ons in de toekomst niet haalbaar te zijn. Ik 
denk dat Zeebrugge nood heeft aan een verbeterde ontsluiting, ongeacht hoe dit dan moet 
gebeuren. Ik denk ook dat de mensen die vandaag langs het traject van het Schipdonkkanaal 
zitten, die in de reservatiestrook zitten, ook recht hebben op rechtszekerheid. Ik denk dat we 
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de haalbaarheid van het project moeten afwegen, intern, eigen aan het project, maar toch ook 
wel binnen de prioriteiten die we op Vlaams niveau moeten stellen, rekening houdend met de 
financiële beperkingen in deze jaren van budgettaire schaarste. Maar we moeten toch ook 
nadenken over de belastingen die dit soort projecten in alle daaropvolgende onderzoeken 
stellen ten aanzien van de verschillende administraties die hiermee bezig dienen te zijn. 

Diverse sprekers voor mij hebben verwezen naar de estuaire vaart. U hebt daar in het 
verleden al een aantal bedenkingen bij geformuleerd. Kunt u hier nieuwe informatie over 
verschaffen? Een van de zaken die volgens mij steevast onderbelicht worden in dit gegeven, 
is de rol die spoorwegen kunnen vervullen, en er is ook het gebruik van andere waterwegen 
en dergelijke. Ik peil dus heel duidelijk naar alternatieven voor de verbreding van dit 
Schipdonkkanaal. 

De voorzitter: Mevrouw Bruyninckx heeft het woord. 

Mevrouw Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt: Voorzitter, minister, collega’s, ook onze 
fractie was toch wel verrast over het feit dat het bewuste MER-rapport niet is goedgekeurd 
door de bevoegde Vlaamse administratie. 

U stelt, minister, dat het afkeuringsverslag zich niet uitspreekt over de grond van het project, 
maar wel zegt dat er nog steeds een aantal elementen moeten worden onderzocht. Andere 
berichtgeving stelt dat u maar de halve waarheid vertelt en dat in het afkeuringsverslag ook 
staat dat er onvoldoende milieuvriendelijke alternatieven werden onderzocht. Volgens de 
berichtgeving zou het rapport geen rekening houden met de vragen die er in de loop van het 
onderzoek zijn bij gekomen en zou er geen antwoord zijn gegeven op de opmerkingen die er 
na het ontwerprapport zijn bij gekomen. Wat is hier de waarheid? 

Onze fractie is, in tegenstelling tot de triomfantelijke communicatie van de betrokken actie-
groepen en een aantal andere partijen, die een zodanige spreidstand maken dat ze binnenkort 
in het Schipdonkkanaal dreigen te vallen, wel tevreden dat het studiewerk rond de mogelijke 
verbreding van het Schipdonkkanaal onverminderd wordt voortgezet. Daarvoor is dit dossier 
te belangrijk. 

Vooral op het vlak van de waterbeheersing rijzen er nog een aantal vragen. Uiteraard dient de 
estuaire vaart verder te worden gestimuleerd, maar we betwijfelen of dat de alleenzalig-
makende oplossing is. Het oplaten van een aantal ballonnetjes, zoals een nieuwe spoorlijn 
langs de N49, de zogenaamde IJzeren Blinker, is volgens onze fractie evenmin een 
alternatief. 

De vaarintensiteit op het kanaal Gent-Oostende uitbreiden tijdens de nacht is ook vlugger 
gezegd dan gedaan. Vorig jaar is 500.000 euro geïnvesteerd om het autoverkeer op de Brugse 
ring vlotter te laten verlopen, onder meer via een snellere bediening van de bruggen, want de 
openstaande bruggen over het kanaal veroorzaken nogal wat opstoppingen – dat is dan nog 
zacht uitgedrukt. Wie denkt dat de oplossing voor de ontsluiting van Zeebrugge via de 
binnenvaart in de optimalisering van het kanaal Brugge-Oostende ligt, houdt onvoldoende 
rekening met de verkeerssituatie in Brugge. 

Enkele maanden geleden hebt u daarover het volgende verklaard, minister: “Ik wil dat er een 
masterplan wordt opgemaakt voor de hele Brugse ringvaart. Nu worden alle bruggen 
afzonderlijk bekeken, maar het is tijd dat we die hele situatie eens grondig aanpakken. Dus 
gaan we nu overal bekijken hoe het zit met elke brug, met de diepte van de ringvaart en met 
de doorvaartbreedte. We moeten zoeken hoe we de doorvaart van de schepen daar efficiënter 
kunnen laten gebeuren. En als uit dat masterplan blijkt dat er echt grote ingrepen nodig zijn of 
dat er nog bruggen moeten worden vervangen, dan weten we dat tenminste. Wat ik zeker 
weet, is dat de hinder op de weg niet mag vermeerderen door de scheepvaart op de ringvaart.” 
Hoe zit het met dat masterplan, minister? 
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De uitbreiding van de spoorcapaciteit naar Zeebrugge is uiteraard een ernstig alternatief, maar 
die uitbreiding verloopt op zijn zachtst uitgedrukt nogal wat trager dan de groei van de 
containertrafiek die de Zeebrugse haven liet optekenen. In ieder geval kunnen wij de 
ontgoocheling van de Zeebrugse havenvoorzitter begrijpen, die vaststelt dat er nog steeds 
geen beoordeling is van het effect op het milieu van de mogelijke verbreding. Wij houden u 
dan ook aan de uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord. De bewuste passage stelt dat men 
op basis van alle resultaten van het studiewerk een beslissing zal nemen. 

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord. 

De heer Filip Watteeuw: Voorzitter, minister, de collega’s hebben terecht heel wat vragen 
gesteld over de afkeuring van het plan-MER. Ik heb op dat vlak niet zo veel vragen. Ik ben 
vooral verbaasd omdat deze regering en nogal wat andere mensen zeggen dat de 
infrastructuurprojecten en de besluitvoering sneller moeten verlopen, en dat men in dit 
dossier maar blijft studeren als de uitkomst niet positief is. 

Als ik zie welke studies er zijn gemaakt, ben ik toch even onder de indruk. De maat-
schappelijke impactstudie stelde onder meer dat de ontsluiting van de Zeebrugse haven het 
best gebeurt via het spoor en via estuaire vaart. In de maatschappelijke kosten-batenstudie 
werd de estuaire vaart dan weer niet onderzocht. We hebben in dit parlement ook een vrij 
uitvoerige hoorzitting gehad. En nu hebben we het plan-MER dat is afgekeurd. En toch blijft 
men maar verdergaan. Toch stelt men al in het vooruitzicht dat men nog eens een bijkomende 
studie zal maken en een bijkomend plan-MER zal voorleggen. Hoelang zal men dat nog 
doen? Tot men uiteindelijk zal stellen dat er een positief antwoord is, veronderstel ik. Ik vind 
dat niet zo evident. Er zijn nogal wat argumenten om de verbreding van het Schipdonkkanaal 
eindelijk te begraven. Er zijn genoeg ecologische, economische en politieke knipperlichten 
om te zeggen: stop ermee. Ik zal er maar enkele opnoemen, maar ik vind die op zich al 
vernietigend genoeg. 

Ten eerste is er de verzilting. Net voor de kerstvakantie heb ik aan den lijve ondervonden dat 
de bekommernis van de andere fracties omtrent water en waterhuishouding zeer groot is. De 
Europese kaderrichtlijn Water blijkt voor iedereen hier een belangrijk gegeven. Als je eens 
kijkt naar wat er nu al gebeurt op het vlak van verzilting, moeten we toch wel heel 
voorzichtig zijn als we met dit project verder zouden gaan. Er zijn metingen die dramatische 
resultaten geven in het inland op het vlak van verzilting. 

Het lijkt erop dat er een duidelijk contact komt tussen het verzilte oppervlaktewater en 
waardevolle grondlagen. Dat is in strijd met de Europese kaderrichtlijn Water. Dat moet toch 
eventjes tot nadenken stemmen, collega’s. Men spreekt over minstens een verdubbeling van 
de versassingen. Dat betekent dat de verzilting alleen maar verder zal gaan. 

Een ander punt is het waterdebiet. Ook daar zijn er problemen en kan men niet zomaar doen 
alsof alles in orde is. De heer Penris zegt vaak ‘pacta sunt servanda’. Welnu, de overeen-
komst met Nederland over het kanaal Gent-Terneuzen – 13 kubieke meter per seconde – 
moet worden nageleefd. Dat is al een grote hap uit die zoetwatervoorraad. Het is maar de 
vraag of we dan in andere projecten nog in het benodigde debiet kunnen voorzien. 

Ik neem aan dat toch een aantal mensen het verslag van de hoorzitting hebben gelezen. Als je 
ziet wat professor Meire allemaal heeft gezegd over de waterhuishouding, is dat al een 
voldoende reden om dit project niet te laten doorgaan. 

Dan heb ik het nog niet gehad over de economische gegevens. De kostprijs bedraagt iets meer 
dan 600 miljoen euro, wetende dat uit een analyse van professor Naert blijkt dat de marge van 
de kosten vrij klein is. De kosten mogen slechts zeer beperkt stijgen, als men dit project 
rendabel wil houden. Er wordt uitgegaan van een stijging van 20 percent. Professor Allaert 
geeft echter duidelijk aan dat de kostprijs veel hoger zal liggen. Hij spreekt over een verdub-
beling van de geschatte kostprijs. Dat heeft te maken met een aantal infrastructuurwerken die 
niet werden meegerekend. 
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Bovendien komt de rendabiliteit waar men naar verwijst, er enkel en alleen als men 
aanhoudend een grote economische groei kan realiseren. Iedereen weet dat dat geen evidentie 
is. De containertrafieken zijn in het algemeen duidelijk achtergegaan. De haven van 
Antwerpen heeft dat gevoeld. Dat geldt ook voor andere havens, dus ook voor Zeebrugge. 
Dat betekent dat de omslagdatum ook later valt. Het moment waarop men kan zeggen dat het 
project rendabel wordt, schuift dus een stuk verder op in de toekomst. De vraag is of wij ons 
dat kunnen permitteren. 

Het potentieel van de Seine-Schelde-West-verbinding is beperkter dan men laat uitschijnen. 
Niet alleen wij zeggen dat, maar ook de erevoorzitter van de Zeebrugse haven. Hij zegt dat de 
noordelijke en oostelijke ontsluiting naar de Rijn, Duitsland en Nederland, veel belangrijker 
zijn voor de Zeebrugse haven dan die naar het zuiden. Ook die beperkingen zijn hier al 
duidelijk naar voren geschoven. 

Naast het ecologische is er duidelijk ook een economische grond om dit project niet verder te 
laten gaan. Bovendien zijn er alternatieven: de estuaire vaart en het spoor. Ik ga ervan uit dat 
inzake de capaciteit van het spoor, Infrabel tot nu toe met veel te lage capaciteitscijfers heeft 
gewerkt. Normaal gezien gaat men uit van een capaciteit van iets meer dan 2 miljoen TEU. 
Uit gegevens van Infrabel zou blijken dat dit een stuk hoger ligt. 

Bovendien is er ook een politiek probleem. Ik stel vast dat iedereen, van Boerenbond tot 
milieubeweging, dit project afwijst. Dat is een unicum, maar het is een duidelijk signaal. 
Verder stel ik ook vast dat een aantal partijen verdeeld zijn, maar dat geen enkele partij 
onomwonden voor dit project is. Net voor de verkiezingen waren er Kanaalfeesten van de 
mensen die tegen dit project ageren. Ik ontmoette daar minister Schauvliege, die zich tot een 
duidelijk tegenstander van dit project ontpopte. Hetzelfde geldt voor de collega’s van Open 
Vld. Niet enkel de heer Tommelein, maar ook de heer De Clercq heeft dit project afgewezen. 
De voorstanders van dit project zijn op een hand te tellen. We moeten nu eindelijk eens aan 
de Zeebrugse havenlobby duidelijk maken dat het genoeg is geweest en dat ze moet stoppen 
met dit project. 

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord. 

De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, ik ben van Gent, maar ik ben Vlaams parlementslid. 
Dat is van dezelfde orde als wanneer ik zeg dat de haven van Zeebrugge, van Antwerpen, van 
Gent niet bestaan. Dat zijn havens van Vlaanderen die gelegen zijn in Zeebrugge, Antwerpen 
en Gent. Ik ben ook geen Gents volksvertegenwoordiger, maar een Vlaams volksvertegen-
woordiger woonachtig in Gent. We moeten de belangen van die individuele havens kunnen 
overstijgen. 

Minister, ik wil een korte omgevingsschets maken. Als we de wiskunde daarvan ondergaan, 
dan krijgen we snel voldoende premissen om de juiste conclusies te trekken. Tegelijkertijd 
probeer ik een antwoord te geven op de opmerkingen van de heren Sabbe en Watteeuw over 
het standpunt van Open Vld. 

Minister, u kiest met de Vlaamse Regering voor slimme logistiek. Ook Open Vld kiest 
daarvoor. Daarin zijn we dus bondgenoten. Wie zoekt u dan als partners? Uiteraard de 
havens, uiteraard de luchthaven. In volgorde van belang zijn dat Antwerpen, Gent, Zaventem 
en Zeebrugge. Het toeval is dat het ook nog in alfabetische orde is. Maar het klopt ook: zowel 
inzake tewerkstelling als in toegevoegde waarde is de volgorde Antwerpen, Gent, Zaventem 
en Zeebrugge. Dat zijn vier partners om de ‘kwalitonnen’ in Vlaanderen binnen te brengen en 
om ervoor te zorgen dat er werk en welvaart is. 

Open Vld gaat voor sterke havens en voor een sterke haven in Zeebrugge – ook in Gent en in 
Antwerpen – die als kusthaven de internationale concurrentiestrijd aankan en die in de 
Hamburg-Le Havre-range – waar de grote concurrentie schuilt – met haar infrastructuur tegen 
de concurrentie op kan. Dat is niet gemakkelijk. Het is een gevecht op het allerhoogste 
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niveau. De cijfers 2009 tonen aan dat de haven van Zeebrugge het niet slecht doet. Ook met 
de huidige gebrekkige infrastructuur kan ze het gevecht aan. 

Dat is een duidelijke stelling. Het gaat voor ons niet over het middel. Het Schipdonkkanaal is 
een middel voor de ontsluiting van de haven. Voor ons gaat het over de doelstelling: de haven 
sterk maken. We gaan na hoe we die doelstelling kunnen dienen. 

De eerste opdracht van de haven is goederen ontvangen en ze vervolgens naar het hinterland 
brengen. De eerste opdracht van de Vlaamse Regering is dus om ervoor te zorgen dat de 
maritieme ontsluiting van de havens verbetert. We moeten daar niet lang blijven bij stilstaan: 
drie zeesluizen. Laat het nog eens een bewijs zijn dat we redeneren voor alle havens. Het 
Strategisch HavenInfrastructuurProject of SHIP-project in Zeebrugge, de tweede zeesluis in 
de Waaslandhaven en de tweede zeesluis in het sluizencomplex van Terneuzen zijn prioritair. 
Men kan geen goederen naar het hinterland brengen als ze niet eerst kunnen worden 
ontvangen. 

Minister, ik leg er zoveel nadruk op omdat uw steun hier wezenlijk is. Het is een kritische 
succesfactor. U herhaalt ook keer op keer uw steun, met uw gekende enthousiasme. Als het 
gaat over de zeesluizen, geloof ik dat u steeds meer en meer de Mega Mindy wordt in plaats 
van de goede huismoeder, want die is te braaf. Maar in tijden van schaarste, zullen we keuzes 
moeten maken. Het zou me erg verbazen – en zo kom ik op het thema van het hinterland – 
dat de Vlaamse Regering erin slaagt om de kostprijs van die drie sluizen – ten belope van 3 
miljard euro – buiten het budget te houden. Ik weet dat we dat proberen. De NV Vlaamse 
Havens is vlak voor de verkiezingen opgericht. U doet al het mogelijke om dat uit het slop te 
trekken, maar ik vrees dat het niet zal lukken. Op een zeker moment zullen de Vlaamse 
Regering en het Vlaams Parlement, schouder aan schouder, verplicht zijn om de nodige 
kredieten te vinden in de reguliere begroting om de maritieme toegankelijkheid van de drie 
zeehavens te bewerkstelligen. 

Minister, dan zult u moeten vaststellen dat u, samen met het miljardendossier van de 
schoolgebouwen, samen met de Oosterweelverbinding, samen met de ontsluiting van 
Antwerpen, voor een miljardenopdracht staat en keuzes zult moeten maken. 

Als de goederen binnen zijn, moeten ze ook naar het hinterland gaan. De battle of the seas is 
voorbij. De grote consolidatie binnen de rederijen is gebeurd. Op dit ogenblik voeren onze 
Vlaamse havens de battle of the hinterland: het verplaatsen van de goederen op de kaden naar 
het achterland. Wij pochen altijd, maar we hebben gelijk: ‘Our hinterland is old Europe’. 
Europa is ons hinterland. 

Hoe brengen we de goederen van Zeebrugge naar het hinterland? Laat me nu helemaal 
focussen op het dossier Zeebrugge. Joachim Coens, hier aanwezig, zal me vergeven als ik het 
alleen maar heb over de cijfers van 2008, want ik weet dat de cijfers van 2009 beter zijn. 
Proficiat dus, want hij is ook een zeer goed afgevaardigd bestuurder. 

De problematiek van het hinterland en van de verplaatsing van de goederen is een 
problematiek van goederensoorten. Als Zeebrugge in 2008 6 miljoen ton vloeibare bulk had, 
dan verplaatst men die normaal gezien niet via de binnenvaart of het spoor, maar via 
pijpleidingen. Die zijn beschikbaar. De vaste bulk van 2 miljoen ton is voor de haven van 
Zeebrugge bijzonder ondergeschikt. Het omgekeerde beweren, zou zeer onredelijk zijn. Dus 
2 miljoen ton vaste bulk kan via de estuaire bulkvaart, die al bestaat, worden verplaatst, maar 
is absoluut ondergeschikt. 1 miljoen ton stukgoed is verwaarloosbaar, maar wel belangrijk 
voor de haven van Zeebrugge. Als het werk met zich meebrengt, is elke kilogram belangrijk, 
maar het doet niet ter zake als het gaat over het Schipdonkkanaal. Dan is er 12 miljoen ton 
roro – roll-on roll-off – en het staat op wieltjes en zal, behoudens een enkele uitzondering, 
niet op een binnenvaartschip kunnen. Rest nog 21 miljoen containers, dat is ongeveer 2 
miljoen TEU, als je 1 TEU op ongeveer 10 ton schat. 
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Volgens het meerjarenplan van de haven van Zeebrugge kunnen ze daar evolueren naar 5 
miljoen TEU in 2030. Waar gaan die dan naartoe? 30 percent gaat redelijkerwijze naar 
transshipment. Dat betekent dat het via de zeevaart binnenkomt en via de zeevaart weer 
buiten gaat. Schipdonk heeft daar dus weinig of niets mee te maken. 70 percent gaat naar het 
achterland. Die 70 percent moet je dan opsplitsen naar het noorden via Hansweert, naar het 
oosten via het Albertkanaal, en naar het zuiden via het fameuze Seine-Scheldeproject. 

Zo krijg je een wiskundige deductie die leidt tot een veel kleinere hoeveelheid waarover het 
uiteindelijk gaat. Je kunt twisten over de verhoudingen, maar het is niet onredelijk om aan te 
nemen dat 80 tot 85 percent van alle TEU richting oosten gaat, en dat amper 15 tot 20 percent 
naar het zuiden gaat. Voor het oosten is er op dit moment al een heel werkzame oplossing, dat 
is de estuaire vaart. Voor de niet-maritiemen onder ons: dit is voor de hand liggend en 
behoeft geen studies. 

Als je met containers wil varen van de voorhaven van Zeebrugge naar het Albertkanaal, dan 
moet je via het Schipdonkkanaal door vijf sluizen: de sluis van Zeebrugge, de sluis van 
Dudzele, de sluis van Balgerhoeke, de sluis van Evergem en die van Terneuzen. Voor de 
scheepvaart is elke sluis een ramp. Het betekent dat je moet wachten en dat er bedienings-
problemen zijn. Als je met de estuaire vaart gaat, vaar je rechtstreeks naar Antwerpen en kom 
je, net als via Schipdonk, sluizen tegen. 

Minister, er is een estuair alternatief en het is rendabel. In Het Nieuwsblad van gisteren had 
een exploitant het erover. 

De voorzitter: Mijnheer van Rouveroij, mag ik u vragen om af te ronden? 

De heer Sas van Rouveroij: Met alle respect, voorzitter, vorige week hebben we het in de 
plenaire zitting anderhalf uur over strooizout gehad. Het al dan niet realiseren van het 
Schipdonkkanaal is belangrijker dan het strooizout. 

De voorzitter: Mijnheer van Rouveroij, dat men vorige week anderhalf uur heeft 
gediscussieerd over strooizout is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik wil erop toezien dat alle 
vragenstellers in dit debat het woord nog kunnen voeren. In de regeling der werkzaamheden 
is het Schipdonkkanaal nog altijd een aangehouden verzoekschrift. 

In de vorige legislatuur hebben we dat, onder meer op mijn voorstel en op voorstel van 
toenmalig parlementslid Tavernier, aangehouden. Het zal hier dus nog uitgebreid aan bod 
komen. Dat doet geen afbreuk aan uw interessante uiteenzetting. Ik wil alleen voorkomen dat 
dit lang uitloopt. 

De heer Sas van Rouveroij: Ik ben een trouwe bezoeker en deelnemer aan deze commissie. 
Ik ben aan het einde van mijn betoog en heb nog vijf minuten nodig. Kunt u mij die 300 
seconden nog gunnen of niet? 

De voorzitter: Jawel, ga uw gang. 

De heer Sas van Rouveroij: De betrokken exploitant zegt dat het eerste jaar moeilijk was, 
maar nu raakt de Amberes steeds beter bezet: “Daarom denken we eraan om volgend jaar een 
tweede schip te laten bouwen. Dan hebben we een dagelijkse dienst tussen Zeebrugge en 
Meerhout.” 

Over het heikele dossier van het Schipdonkkanaal wil de heer Govers niets kwijt, maar hij 
laat wel het volgende optekenen: “Ik wil alleen zeggen dat ik echt geloof in de estuaire vaart 
en dat het voor de terminal een waardig alternatief is voor de binnenvaart. Voor ons is het 
geen tussenoplossing op weg naar iets anders.” Dus ook de privésector gelooft erin. Mevrouw 
de minister, steun de privésector in deze oplossing. 

De dienst Mer sabelt het plan-MER ongenadig neer. Het leest als een striemende kritiek zoals 
die voorheen allicht nooit is gezien. Ik laat het woord aan het plan-MER. Het heeft geen zin 
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om dat deel eruit te lichten. Elk onderdeel is daarin zeer belangrijk. Minister, ik hoop dat u 
vandaag of in de komende dagen, uren of weken kiest. 

De dienst Mer zegt in zijn conclusie: “De Vlaamse Regering heeft dit gevraagd, niet in het 
kader van een formele plan-MER-procedure, maar ter ondersteuning van een principiële 
beslissing.” Ik vind dat krachtig. Voor een principiële beslissing is dat niet nodig. Het pleit 
voor de degelijkheid van de Vlaamse Regering dat ze een maatschappelijke kosten-
batenanalyse wil, en tegelijk een plan-MER, hoewel dat niet nodig is. 

Minister, u wilt voldoende argumenten om een beslissing te nemen. Als u het voorliggende 
plan-MER leest, en wat de dienst MER daarvan maakt, dan hebt u voldoende argumenten, 
niet om verder aan te vullen, maar om de juiste conclusie te trekken. Wellicht zult u dat niet 
ogenblikkelijk doen. Daarom formuleer ik een voorstel namens Open Vld. Ik sluit me 
hiervoor aan bij de vraag van de heer Van Malderen. 

Minister, de openheid die u in uw beleid kenmerkt, weten we altijd te waarderen. Ik vraag die 
nu ook. Bezorg ons de studies die bijkomend zijn gedaan. Is er een ecohydrografische studie? 
Is er een verziltingsstudie? Is er een waterbehoeftestudie? Bezorg ons vooral het plan-MER 
dat niet werd gevalideerd door de dienst Mer. 

Minister, dit dossier loopt al sinds de jaren zeventig. Ik dring aan op een snelle 
besluitvorming, in deze of gene zin. Laat het duidelijk zijn, de premissen leiden tot de ene 
zin, maar dat laat ik nog even in het midden. De onzekerheid waarmee de haven van 
Zeebrugge al 30 jaar moet leven, de onzekerheid waarmee ze vandaag moet leven in keiharde 
economische omstandigheden, is pijnlijk. Ik ben het absoluut oneens met mensen die zeggen 
dat als het moeilijk gaat, we infrastructuurprojecten twee keer moeten afwegen. Neen, versnel 
ze juist. Daarom hebben we ook een commissie ad hoc. Want op infrastructuur wordt de 
concurrentie afgeklokt. Slechte infrastructuur voor Vlaanderen zal de Vlaamse welvaart 
bedreigen. 

Creëer zekerheid met een snelle beslissing voor de haven van Zeebrugge door te kiezen voor 
de estuaire oplossing, die volgens mij de betere oplossing is. Zorg er ook voor dat de 
aangelanden van de waterweg eindelijk weten waar ze aan toe zijn. Ook zij leven al dertig 
jaar in onzekerheid van wat voor hun deur gaat gebeuren. Het is een onzekerheid die leidt tot 
onbehoorlijk bestuur. 

Minister, beslis dus snel. Nadat u ons de verslagen hebt bezorgd, stel ik voor dat we nog eens 
samenkomen in dit forum en er alsnog een debat aan wijden, dat dan hopelijk het laatste zal 
zijn. 

De voorzitter: De heer de Kort heeft het woord. 

De heer Dirk de Kort: Het dossier over de Seine-Schelde-West-verbinding is in hetzelfde 
straatje geraakt als de Oosterweelverbinding. Dat straatje heeft het naambord ‘Nimby’. Het is 
van belang dat wij als politiek verantwoordelijken weten waar we met Vlaanderen over 
enkele jaren staan. Zullen we ervoor zorgen dat Vlaanderen verder het knooppunt blijft op het 
gebied van logistiek, dat we infrastructuurmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de 
welvaart in Vlaanderen kan worden gegarandeerd? Als we daarin geen stappen voorwaarts 
kunnen zetten, dan is dat onze verantwoordelijkheid. 

Het kan misschien goed lijken voor de regio om even stil te staan en geen infrastructuur-
maatregelen te treffen. Maar dat is absoluut nefast voor Vlaanderen op langere termijn. Ik 
vind het zeer verwonderlijk dat een partij als Groen! de voor de haven van Zeebrugge meest 
milieuvriendelijke hinterlandverbinding afwijst. Dan doet men ook nog eens de waarheid 
geweld aan door te ontkennen dat de haven van Zeebrugge de beste groeicijfers kan voor-
leggen in de range Hamburg-Le Havre. We stellen een ongelooflijke groei van container-
vervoer vast, en die groei zal wel blijven. Dan is het toch van belang dat we ervoor zorgen dat 
op een milieuvriendelijke manier verder kan worden vervoerd. Minister, er is waarschijnlijk 
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in kaart gebracht wat het zou betekenen dat al die trafiek van containers niet via de 
binnenvaart zou gaan, maar via het spoor of over de weg. 

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord. 

De heer Peter Reekmans: Ik was niet van plan het woord te nemen in deze discussie omdat 
de expertise van mijn collega, de heer Sabbe, groter is dan de mijne. Ik hoor steeds meer in de 
commissies en de plenaire vergaderingen dat leden van de meerderheid het woord nemen, en 
ik vraag me dan af wat de relevantie van die uiteenzetting is. 

Mijnheer de Kort, ik hoorde u daarnet aan het woord. Het is blijkbaar een nieuwe techniek 
aan het worden van de parlementsleden van de meerderheid dat, wanneer leden van de 
oppositie concrete voorstellen doen of iets naar voren brengen, ze daar dadelijk op beginnen 
kappen en zeggen dat die voorstellen kant noch wal raken. U maakt deel uit van de meer-
derheid. 

De voorzitter: Mijnheer Reekmans, wat u nu zegt, kunt in de tweede ronde inbrengen. Nu is 
het de bedoeling dat u de minister ondervraagt, voor de duidelijkheid van het debat. Dat zijn 
de regels van het spel. Alle sprekers hebben tot nu toe vragen gesteld aan de minister. De 
minister zal antwoorden. Daarna kunt u dingen ten aanzien van elkaar zeggen. Nu moet u 
geen beschouwingen houden. 

De heer Ivan Sabbe: Voorzitter, wat de heer de Kort zei, was ook niet relevant voor het 
dossier. De heer Watteeuw had het zonder mijn naam te noemen over mijn uiteenzetting, en 
dat was ook niet relevant. 

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord. 

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, de opmerking die u aan mij richt, had u ook aan de 
heer de Kort kunnen richten. Ik heb hem ook geen vraag aan de minister horen stellen. Daar 
moeten we toch een beetje correct in zijn. 

Minister, we hebben Oosterweel, het Schipdonkkanaal en de Brusselse ring. Ik heb daarnet in 
de commissie Economie de minister-president geconfronteerd met de cijfers die we het 
afgelopen weekend allemaal te weten zijn gekomen over de luchthaven van Zaventem. Als 
oppositielid blijf ik op mijn honger zitten: we horen heel veel, maar we gaan steeds meer 
achteruit. Je kunt niet alles op de economische crisis steken. Minister, de Vlaamse Regering 
moet dringend daadkracht krijgen. Het cargotransport in Zaventem is met 30 percent achteruit 
gegaan en in andere Europese luchthavens is dat 10 of 20 percent. We merken dat er in 
Zaventem een terugval is van 8 percent in het passagiersvervoer, terwijl men er in Charleroi 
in is geslaagd dat te doen stijgen met 33 percent. 

Men heeft het er in het regeerakkoord continu over dat Vlaanderen de draaischijf van Europa 
moet worden. Als we dit enkel doen door massaal geld te gaan pompen in De Lijn en alle 
andere cruciale projecten, zoals Oosterweel en Schipdonk, voor ons blijven uitduwen, dan 
gaan we steeds meer gevolgen krijgen. Minister, wanneer gaat de daadkracht komen? Wat 
gaat u concreet in dit dossier doen? Ik vraag gewoon dat er iets gebeurt. 

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord. 

De heer Bart Martens: Voorzitter, ik wil inpikken op het discours van de vorige twee 
sprekers. Slimme logistiek is iets anders dan de infrastructuurplannen die voorliggen, 
allemaal honoreren. Dat gaat voorbij aan het feit dat we kampen met een schaarste aan 
investeringsmiddelen én aan water. We hebben het discours van professor Meire in de 
hoorzitting gehoord. Op een gegeven moment zullen we moeten bepalen waar we onze 
schaarse watervoorraad op zullen inzetten Als we dat gaan gebruiken voor een verbreed 
Schipdonkkanaal, dan zullen we voor andere maatschappelijk nuttige activiteiten water te 
kort hebben. 
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We hebben ook een schaarste aan mankracht binnen de administratie. We hebben in de 
Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten van de admini-
stratie gehoord dat ze onvoldoende in staat is om de MER’s ten gronde te beoordelen. Ze 
ontbeert immers mensen en middelen om de focus te leggen op belangrijke projecten, waarbij 
ze zelf op zoek kunnen gaan naar een bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. 

Gelet op die schaarste, denk ik dat, als dit project maatschappelijk rendabel zou zijn – quod 
demonstrandum est –, de return on investment of de rendabiliteit moet worden afgewogen ten 
opzichte van de economische rendabiliteit van andere investeringsprojecten die voorliggen. 
De voorzitter weet maar al te goed dat dat bijvoorbeeld ook de binnenvaartontsluiting van 
Antwerpen betreft. In het masterplan voor Antwerpen hebben we wel voorzien dat de 
bruggen worden verhoogd tot aan Oelegem, maar daarna valt het stil. Voor de verdere verbin-
ding naar Luik moeten de containers terug worden afgeladen op een lager niveau om onder de 
bruggen te geraken. 

We hebben in het kader van onze langetermijninvesteringsplannen voor het verbeteren van de 
binnenvaart heel wat nuttige projecten op stapel staan waarvan ik vind dat de economische 
rendabiliteit in kaart moet worden gebracht en worden afgewogen tegenover die van een 
eventueel verbreed Schipdonkkanaal. Pas als we die gegevens hebben, kunnen we een 
oordeelkundige beslissing vellen. Niet alleen de kennisleemtes die worden vastgesteld in het 
kader van het MER moeten worden opgehelderd, men moet ook de waterbalansgegevens 
helder krijgen en de rendabiliteit van dit project helder maken en afwegen ten aanzien van de 
rendabiliteit van andere projecten om opportuniteitskosten in deze infrastructuurverbinding 
boven water te kunnen krijgen. 

De voorzitter: Minster Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Geachte leden, er zijn veel terechte vragen gesteld. Ik wil vooraf een 
paar zaken klaar en duidelijk stellen, waardoor mijn antwoord zal worden afgebakend. 

Ik dank de mensen die de voorbije weken de moeite hebben gedaan om aanwezig te zijn bij 
de bespreking van de beleidsnota. Over een aantal zaken, zoals waterhoeveelheden, de rol 
van de havens, het belang van de luchthavens en de economische poorten, hebben we 
boeiende discussies gehad. Het is niet aangewezen om vandaag opnieuw op die opmerkingen 
in te gaan. Ik verwijs naar de verslagen van besprekingen die daarover zijn gevoerd. 

Ik heb een paar statements gehoord waar ik voor 300 percent achter sta. Iedereen moet 
beseffen – vergeef me dat ik me tot Zeebrugge beperk, want het gaat over een dossier dat 
gelinkt is aan de haven van Zeebrugge – dat de ontsluiting van de haven van Zeebrugge 
bijzonder belangrijk is. Zowel de voordeur als de achterdeur is belangrijk. Sommigen hebben 
gewezen op het belang van de sluisprojecten. Ik verwijs naar de bespreking van de 
beleidsnota, waar dat uitvoerig aan bod is gekomen. Wat de achterdeur betreft, heeft 
Zeebrugge te maken met en aantal specifieke problemen. Die problemen bestaan wat de 
ontsluiting betreft zowel over het water als over de weg als over het spoor. 

Vandaag zijn er bijzonder veel dossiers in ontwikkeling. Ik kijk nu even naar mevrouw Van 
Volcem. Als het om de ontsluiting van de haven van Zeebrugge gaat, zoals de dossiers over 
de N31, de N49 en de AX, kan ik melden dat de voorbije twee jaar potten zijn gebroken. Er 
zijn beslissingen genomen. Op verschillende vlakken is een consensus bereikt. Ik wil hier 
benadrukken dat dit oorspronkelijk niet mogelijk was gehouden. Ik hoop dat we in een 
dergelijke constructieve sfeer tot verwezenlijkingen op het terrein kunnen komen. 

Wat de dossiers over het spoor betreft, kan ik melden dat ik heb laten oplijsten wat zich 
allemaal nog in de pijplijn bevindt. Ik kan de commissieleden dit verslag bezorgen. Het gaat 
over investeringsdossiers voor in totaal meer dan 0,5 miljard euro. Voor de haven gaat het om 
een derde en een vierde spoorlijn. We zetten stappen vooruit. De oogsttijd is zeer nabij. 
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Dit brengt me bij de ontsluiting over het water. Mevrouw Van Volcem kent de situatie ter 
plaatse zeer goed. Wat de ontsluiting over het water betreft, hebben we niet zoveel kansen die 
we moeten onderzoeken. Ik ben de nieuwe mogelijkheid met de estuaire vaart zeer genegen. 
Er is een kanaal rond Brugge. Dit kanaal is vrij breed en biedt mogelijkheden. We kunnen die 
stad echter niet lamleggen. De mogelijkheden om in te grijpen, zijn niet onbegrensd. Ik heb 
een tijdje geleden verklaard dat ik niet op eender welk groot dossier wil wachten. Ik wil nu 
nagaan hoe we dit kunnen optimaliseren. Dit staat los van de ontwikkelingen in de toekomst. 
We zullen dit kanaal verder moeten kunnen gebruiken. We kunnen op een bepaald ogenblik 
niet zeggen dat er geen schip meer mag passeren. Aangezien dat niet gaat, zullen we tot een 
optimalisatie moeten overgaan. Een tijdje geleden heb ik hierover een studie laten maken. Die 
studie maakt geen deel uit van het ondertussen afgekeurde plan-MER. Het gaat immers om 
iets dat we sowieso moeten doen. 

Mevrouw Bruyninckx heeft gevraagd hoe het hiermee staat. Die studie is nog niet klaar. Dat 
is normaal. Ze is immers pas drie of vier maanden geleden van start gegaan. Die borden 
komen er. We gaan na hoe we softwarematig, door een efficiëntere organisatie van het 
bruggensysteem, voor meer passagemogelijkheden en voor minder hinder kunnen zorgen. 
Beide zaken worden momenteel, los van het plan-MER, bestudeerd. 

Dan hebben we nog de ontsluiting via het Schipdonkkanaal. Iedereen kent de historiek van 
dit dossier. Een aantal jaren geleden is een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. In 
2007 is beslist een plan-MER te laten opstellen. We vonden dat toen zeer belangrijk. Ik wil 
me niet als een orakel uitdrukken. Ik wil niet verklaren dat ik ergens voor of tegen ben om 
een half jaar later te moeten toegeven dat ik voor mijn beurt had gesproken. Twee jaar 
geleden hebben we beslist om de milieueffecten van een dergelijk ingrijpend dossier door 
middel van een plan-MER in kaart te brengen. Het is onze bedoeling ons degelijk te 
informeren. 

Ik wil duidelijk zijn. Mevrouw Van Volcem heeft daarnet terecht opgemerkt dat een plan-
MER niet wordt opgesteld vanuit de invalshoek dat we nooit aan een uitvoering willen 
denken. De heer Sabbe heeft dit mooi verwoord. We moeten met open vizier naar dit dossier 
durven kijken. Als we een plan-MER opstellen, moeten we met open vizier kijken. We 
moeten kijken vanuit de invalshoek dat we ervoor gaan. We zoeken en-enoplossingen. We 
moeten echter ook de effecten kennen. 

Ondertussen heb ik alle gemeenten langs het traject bezocht. Ik heb de gouverneurs het 
potentieel laten onderzoeken. Ik weet zeer goed dat de verbreding van kanalen gevolgen voor 
de mensen in de regio heeft. Dat is daar mooi en pittoresk. Er zijn consequenties. We 
bekijken dit met een positieve houding. We moeten het dossier een kans geven. Indien we dit 
niet doen, moeten we ook geen plan-MER laten opstellen. We stellen ons echter ook 
realistisch op. We willen de effecten kennen. Ik zal hier straks dieper op ingaan. We hebben 
met betrekking tot dit dossier een conform verklaard MER nodig. Het plan-MER is 
afgekeurd. Zonder conform verklaard rapport kunnen we bepaalde zaken niet inschatten. 

Ik wil nu even ingaan op de inhoud van het dossier. Het opstellen van het plan-MER is 
halverwege 2007 van start gegaan. We hebben daarvoor het bureau Technum aangesteld. 
Voor een plan-MER wordt niet de eerste de beste aangesteld. We moeten dit laten uitvoeren 
door iemand die erkend is. Ik mag veronderstellen dat iedereen die over een dergelijke 
erkenning beschikt, voldoende onafhankelijk is en het onderzoek op gepaste wijze kan 
uitvoeren. 

Er is trouwens een tweede controlesysteem ingebouwd. Een MER moet onder de deskundige 
leiding en coördinatie van een erkend milieudeskundige worden opgesteld. De cel MER staat 
in voor de validatie. Deze onafhankelijke cel kan autonoom keuzes maken. Als minister of als 
overheid mag ik een goede informatiedoorstroming verwachten. 
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Volgens mij heeft mevrouw De Ridder in het verleden nog vragen over soortgelijke dossiers 
in het Antwerpse gesteld. Haar vraag was onder meer hoe de gemeenten met de richtlijnen 
moeten omgaan. Er moet voldoende overleg tussen beide partijen zijn. 

In 2007 zijn we goed van start gegaan. We hebben afgesproken wat allemaal moest worden 
onderzocht. Daarnaast is een klankbordgroep opgericht. Daarin zetelden onder meer de 
burgemeesters, de sociale partners en de milieuverenigingen. Die grote groep van meer dan 
25 mensen moest het project begeleiden. Het ging om alle mensen uit Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen die van ver of van nabij bij het project betrokken waren. 

Het plan-MER is, samen met de haalbaarheidsstudie, bedoeld om strategisch inzicht in het 
project en in de alternatieven te krijgen. Als we hieruit de conclusie kunnen trekken dat het 
project verantwoord is, kunnen we besluiten een project-MER te laten opstellen. Hierin wordt 
het project dan in detail bekeken. Een project-MER is sowieso verplicht. Indien we moeten 
concluderen dat de milieueffecten een probleem vormen, doen we dat niet. 

Het Vlaams regeerakkoord is duidelijk. We nemen een beslissing op basis van alle door het 
studiebureau geleverde resultaten. In mijn beleidsnota heb ik verklaard dat de beleids-
voorbereidende studies zullen worden voortgezet met het oog op een rationele en geobjecti-
veerde beleidsbeslissing. 

Sommige mensen wonen al dertig jaar langs het Schipdonkkanaal. Nu bevinden ze zich in 
onzekerheid. Het is echter een reservatiezone. We hebben destijds al gesteld dat we hier 
misschien iets mee zouden doen. Twee jaar geleden heb ik dit door middel van een plan-
MER laten onderzoeken. Ik zou de resultaten ten gronde willen kennen. 

Het opstellen van een plan-MER kost uiteraard centen. Studiebureaus worden betaald in 
functie van hun geleverde prestaties. Er zijn net vragen over de betalingen gesteld. Ik heb nog 
niet alles betaald. Het plan-MER is dan ook nog niet afgewerkt. Het gaat om een voort-
schrijdend proces. Het minste dat ik mag verwachten, is een conform verklaard MER. 

Dat een MER conform is verklaard, betekent niet dat we het project kunnen voortzetten. Dit 
betekent enkel dat de milieueffecten op afdoende wijze in kaart zijn gebracht. Dat is de 
opdracht die het studiebureau heeft gekregen. Die duidelijke opdracht moet worden voltooid. 

Eind 2008 is het plan-MER bij de cel MER ingediend. Dat is een jaar geleden. Dat is niet 
eind 2009 gebeurd. Na advisering door een aantal instanties is het MER verbeterd. De 
deskundigen en het bureau hebben overleg gepleegd. Eind juli 2009 is een tweede ontwerp 
ingediend. Ik ben daar formeel in: die onafhankelijke experts van het studiebureau hebben in 
dat tweede ontwerp rekening gehouden met de argumenten die in die besprekingen naar 
voren zijn gekomen. Er is daar eigenlijk niet veel meer mee gebeurd, behalve dat er, zoals u 
weet, recent een afkeuringsverslag is gekomen. 

Ik ga in op een aantal elementen van dat verslag. Mijnheer Sabbe, het is vrij eenvoudig: als 
een plan-MER wordt ingediend, wordt dat afgekeurd of goedgekeurd. Wordt het afgekeurd, 
dan moet worden bekeken wat de reden daarvoor is. Onder meer wordt gesteld dat op een 
aantal vragen geen antwoord werd gegeven. Dat betekent niet dat heel die procedure moet 
worden overgedaan: het betekent dat die vragen moeten worden beantwoord. Hier is er 
sprake van een aantal fundamentele zaken. In het afkeuringsverslag wordt geopperd dat het 
nuttig zijn zou dat het onafhankelijk studiebureau, W&Z en de dienst Mer rond de tafel 
zouden zitten om te bekijken hoe dit nu voort moet worden aangepakt. 

Dat kon ook op voorhand zijn gebeurd. Daarvoor is er geen afkeuringsverslag nodig. Ze 
hadden elkaar kunnen opbellen om af te spreken. Dat was mogelijk, maar men heeft ervoor 
gekozen een afkeuringsverslag te maken. Ik denk dat het goed is dat dit gebeurt, en dat dat 
proces ook wordt begeleid. Ik zal u een aantal voorbeelden geven. Het gaat hier over een 
dossier waarover ondertussen een heel rapport bestaat. Straks zullen we nog even ingaan op 
de vraag of dat alles ter beschikking kan worden gesteld. 
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Mijnheer Martens, ik kom nu even bij een van uw zorgen, namelijk de waterbalans. Heel 
belangrijk in dit dossier, maar ook in veel andere Vlaamse dossiers, is de waterbalansstudie. 
Men heeft gevraagd dat die studie in het kader van dit dossier zou worden uitgevoerd, omdat 
er nog geen principiële beslissing is genomen. W&Z heeft besloten die studie op te starten. 
De opdracht daartoe werd gegeven. Als ik me niet vergis, was dat in juni, bij de eerste 
bespreking. Momenteel loopt die studie. Die kan nog niet bij het plan-MER worden gevoegd, 
want ze is nog niet afgerond. De waterbalansstudie kan worden opgenomen in het project-
MER. Ook daarom moeten de diensten rond de tafel gaan zitten. Dat is eigenlijk wat nodig is 
voor zo’n dossier: het project moet worden bekeken. De heer van Rouveroij heeft opgemerkt 
dat we dat plan-MER op vrijwillige basis hebben gedaan. Ja. Ik vind dat trouwens heel 
verstandig. Dat moeten we doen. 

Ook moet er een ecohydrologische studie zijn. Die is er, maar in feite moet dat over een 
aantal seizoenen worden bekeken. Ik vind dat ook wel verstandig. Die studie loopt momen-
teel. Ik heb een lijstje met de peilschalen, de metingen en de peilbuizen. Men is dat nu aan het 
monitoren, maar die seizoenen zijn nog niet allemaal voorbij. Dat is dus nog niet afgerond. 

Het is evident dat al die informatie er moet zijn voor er een beslissing wordt genomen. De 
vraag is of de resultaten daarvan mee moeten worden opgenomen in het plan-MER. Dat loopt 
nu. Die zaken zijn afgesproken en men is daar daadwerkelijk mee bezig. Ik vind dat heel 
goed. Zelfs als dat dossier niet wordt verwezenlijkt, is het nuttig dat die waterbalansstudie en 
die ecohydrologische studie er zijn. Er zijn immers eigenlijk nog niet zo veel gegevens over 
beschikbaar. 

Iemand heeft opgemerkt dat er, bij het bekijken van een dergelijk dossier, ook voldoende 
rekening moet worden gehouden met de alternatieven. Een van de fundamentele kritiek-
punten van mijn kant in de loop van de procedure was het volgende. Er is al veel gezegd over 
de estuaire vaart. Ik kom straks nog even terug op de technische kant van de zaak en die 
subsidiedossiers. Ik zou echter graag eens willen weten wat daar nu het potentieel ervan is, 
als we dat vrij en open bekijken. W&Z is ermee akkoord gegaan om dat volledig in kaart te 
brengen voor mij. De vraag is of dat alles in dat plan-MER moet worden opgenomen, of kan 
worden bekeken op het ogenblik dat we de beslissing nemen. 

Sommige leden hebben gezegd dat we daar misschien voor eeuwig weg kunnen. Naar rechts 
is dat misschien wel zo, naar links is dat iets moeilijker. Er zijn immers twee trajecten: een 
naar Frankrijk en een naar Nederland. Vergis u niet: ook voor mij als Vlaams minister zijn 
die zaken bijzonder belangrijk. Als alleen dat nodig is om er te komen, dan is dat voor mij 
perfect. Als we dit kunnen bereiken met alleen de spoorwegen, dan is dat voor mij perfect, 
maar ik ben daar vandaag niet van overtuigd. De heer van Rouveroij stelt dat het allemaal wel 
zal gaan met de estuaire vaart, en hij is heel kritisch ten opzichte van het Schipdonkkanaal. 
Voor mij is het omgekeerde echter ook belangrijk: bewijs me eens dat het allemaal zal gaan 
met de estuaire vaart. Ik heb die bewijzen helemaal nog niet gekregen. De studies die bij ons 
plaatsvinden, geven een aantal kritische punten. Ik heb in het verleden ook al geantwoord op 
vragen om uitleg ter zake. Er is de getijdenafhankelijkheid. Er zijn heel wat argumenten 
waarmee rekening moet worden gehouden. (Opmerkingen van de heer Ivan Sabbe) 

Een paar jaar geleden is eindelijk het initiatief genomen om een steunmaatregel uit te werken 
om die estuaire vaart uit de grond te stampen. Dat is de grote verdienste geweest van de 
vorige legislatuur en van mijn voorganger. Niet iedereen ziet dat graag gebeuren: ik krijg ook 
veel kritiek op het bestaan van die maatregel. Dat dossier is op 15 juli 2005 goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering, maar moest nog de goedkeuring krijgen van de Europese 
Commissie. De Commissie heeft haar goedkeuring gegeven in een beschikking van 12 
oktober 2006. We hebben daar echter niet op gewacht. We gingen ervan uit dat dit wel zou 
lukken. We hebben een bestek gelanceerd met het oog op het selecteren van kandidaten om 
die trafiek met de estuaire vaart te verzekeren. Er zijn offertes gekomen. Gelukkig waren er 
kandidaten. Er zijn overeenkomsten afgesloten met wie daar brood in zag, op 14 februari en 7 
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juli 2007, en op 14 mei 2008. Het eerste schip is op 4 januari 2009 met de dienstverlening 
begonnen. Ik was daar trouwens persoonlijk bij. 

Op 10 juli, 20 oktober en 26 november 2008 zijn er investeringstoelages uitbetaald. Op 13 
februari en 5 november 2009 zijn er exploitatietoelages uitbetaald. Men kan dus niet beweren 
dat ik daar niet achter sta. Integendeel, laten we vooral doorgaan met die estuaire vaart. We 
zitten echter met een dossier binnen de krijtlijnen die zijn getrokken door de Europese 
Commissie. We moeten dus absoluut rekening houden met de beschikking van 2006. Alles 
wat we doen, moet binnen die krijtlijnen verlopen. Bovendien zijn er ook de factoren van de 
marktwerking. Het is aan de dienstverleners om te zorgen voor voldoende capaciteit en 
dienstverlening. 

We laten dat opvolgen. Cruciaal is dat we ervoor moeten zorgen dat we niet met dertig 
estuaire schepen zitten en dat er geen vraag is. Het ene moet het andere versterken. Ik hoop 
alleszins dat het rapport binnenkort klaar is. Ik wil met alle plezier in de commissie een 
gedachtewisseling wijden aan die estuaire vaart. Ik weet niet of dat in het verleden al is 
gebeurd. Er is al een gedachtewisseling geweest over het Schipdonkkanaal. Dit is zeer 
interessant. Als wij klaar zijn met onze oefening, heb ik er geen probleem mee daarover een 
bredere discussie te voeren. 

De voorzitter: Komt er een evaluatierapport? 

Minister Hilde Crevits: Neen. Die estuaire vaart was een element dat altijd terugkwam bij 
dat plan-MER. Dat is wel bekeken, maar op planniveau. Er werd bekeken of dat een 
mogelijkheid is om alles te vervangen. Ik heb dat ongeveer een half jaar geleden aan W&Z 
gevraagd, in detail. 

Er zijn hier grote ‘believers’. Boven het artikel waar u naar verwees, mijnheer van Rouveroij, 
in de Brugse editie van Het Nieuwsblad, stond een uitspraak van iemand die zei dat het zeker 
iets tijdelijks is, dat het nooit een definitieve oplossing kan zijn, maar eronder stond een 
artikel van iemand die zei dat het zeker niet tijdelijk is. De twee strekkingen zijn er. Dit is een 
zaak waar we omzichtig mee moeten omgaan, maar die, en daar ben ik heel duidelijk over, 
alle steun verdient. We proberen die ook in die mate te geven. 

Conclusie, dames en heren, wat is mijn standpunt in dit dossier? Wat mij betreft, vind ik het 
heel belangrijk, en ik wil me ook houden aan mijn beleidsnota en aan wat in het regeer-
akkoord werd afgesproken, om de studies af te werken. Een paar zaken lopen op dit ogenblik 
nog en dus moet de plan-MER conform worden verklaard. Ik wil, maar ik deel daarmee 
misschien niet de mening van alle aanwezigen hier, de milieueffectenrapporten op een 
conforme manier hebben. Dit is het eerste punt. 

Twee, wat de ontsluiting van de haven van Zeebrugge betreft, maak ik geen voorbehoud. Ik 
ben niet de grote minnares van het Schipdonkkanaal. Ik ben ook niet de grote minnares van 
de estuaire vaart. Ik houd van elke piste die ervoor zorgt dat de haven ontsloten wordt. Dat 
betekent ontsluiting over de weg, en daar zijn we volop mee bezig, ontsluiting via het spoor, 
en ook daar zijn we volop mee bezig, en ontsluiting via het water, maar ik kan die op dit 
ogenblik niet inschatten. Het spijt me. U noemt dit vaag, u roept om actie en u vraagt om het 
dossier in de vuilnisbak te gooien, maar ik vind dit te vroeg, want ik wil de milieueffecten 
zien en ik wil dat we daarover ook nu – we hebben ook wat tijd – het lopende onderzoek 
rustig verder laten doorgaan. We mogen het niet als alibi aanwenden in verband met een 
ontsluiting over het water, de bruggenproblemen die er zijn, of het Strategisch Haven 
Infrastructuur Project (SHIP). Dat is echter de voordeur, en over die voordeur heb ik vandaag 
niet gesproken, ik heb het enkel over de achterdeur gehad. Aan de voordeur hebben we 
tijdens de bespreking van de beleidsnota enorm veel aandacht besteed en dat was een heel 
boeiende discussie. 

Er werd ook al gezegd dat er misschien een spoorlijn kan worden getrokken naast de N49, 
maar daar ben ik bijzonder voorzichtig over, want ter zake hebben we nog niets onderzocht. 
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We moeten dat onderzoek ook eens doen, maar de letters in de krant waren nog niet droog of 
de actiegroepen stonden al klaar om te roepen dat er nooit een spoorverbinding door het 
Meetjesland zou komen. Dat zijn natuurlijk ook zaken waar we omzichtig mee moeten 
omspringen. We moeten ons focussen op projecten die haalbaar zijn. Over het Schipdonk-
kanaal werd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt, en mijnheer van 
Rouveroij, u moet me excuseren dat ik nu niet inga op de vragen over tonnage en dergelijke, 
maar die zaken zitten in de MKBA en die is volgens mij beschikbaar. Ik heb er geen 
probleem mee dat er eens technisch en inhoudelijk wordt bekeken of alles wel correct is, 
maar u moet mij vergeven dat ik hier nu niet technisch op inga. De MKBA vormde juist de 
aanleiding: pas nadat we die hadden, hebben we gezegd dat we een plan-MER zouden 
opmaken om de milieueffecten in kaart te brengen. 

Ik heb vorige week vrijdag het afkeuringsverslag ook eventjes op de ministerraad besproken, 
en ik heb aan alle collega’s gevraagd, aangezien het regeerakkoord stelt dat alle studies 
afgerond moeten zijn, of ze het ermee eens waren dat we een antwoord zouden geven op de 
extra vragen die er gesteld worden. Op die vraag werd heel duidelijk affirmerend geantwoord. 
Dat antwoord zullen we geven en er moet nu samen met de cel MER worden bekeken op 
welke manier we daar efficiënt voor kunnen zorgen dat die MER conform wordt verklaard. 
Het gaat er dus niet om of dit een goede of een slechte MER is, we moeten een document 
hebben dat we kunnen verspreiden onder iedereen die het wil bekijken. 

Een aantal collega’s hebben opgemerkt dat ze graag alle studies zouden krijgen. Ik heb ze 
niet bij vandaag. Ik heb tegen de voorzitter gezegd dat we eens moeten bekijken of er voor 
parlementsleden een uitzondering kan worden gemaakt. Het afkeuringsverslag is publiek 
beschikbaar, het MER niet. U vraagt hoe dat komt. Dat komt omdat het een niet-afgewerkt 
document is. We bevinden ons daarmee op de grens van de openbaarheid van bestuur, en 
niet-afgewerkte documenten kunnen we niet publiek maken. Dat is in een paar dossiers zo 
gebeurd. Ik ben wel bereid om te bekijken of we een regeling kunnen treffen dat ze wel ter 
beschikking van de parlementsleden kunnen worden gesteld. Voor mij is het eender, maar ik 
wil geen fouten maken door hier beloftes te doen. Het is een document in wording. 

Er zijn hier collega’s die hebben gezegd dat er keuzes moeten worden gemaakt tussen sluizen 
of het Schipdonkkanaal. Er bestaat zoiets als dossiers waarvan we nu al weten dat we ze gaan 
uitvoeren. Ik wil daarover duidelijk zijn tegen iedereen hier: die sluisdossiers zijn voor mij 
prioritair. Als het gaat over de ontsluiting van de haven van Zeebrugge, de ontsluiting over de 
weg, de ontsluiting over de spoorweg, laten we de beslissingen die we daar al hebben 
genomen dan vooral niet in vraag stellen. 

Ik ben het met iedereen hier eens dat als uit de studie over het Schipdonkkanaal zou blijken 
dat we de milieueffecten kunnen milderen en het een haalbare kaart is, dat daarmee het 
dossier nog niet gerealiseerd is. We hebben in het regeerakkoord een afspraak gemaakt. We 
willen de milieueffecten kennen en als we ze kennen, zullen we er een beslissing over nemen. 
Dat is de weg die ik nu ook verder wil bewandelen. 

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord. 

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, minister, met mijn vraag heb ik niet de discussie 
willen aantrekken pro of contra het Schipdonkkanaal. Die discussie werd hier al uitvoerig 
gevoerd aan de hand van vragen van collega’s en is op zich natuurlijk nuttig, maar ik heb 
vragen gesteld over de verantwoordelijkheid voor het feit dat de plan-MER niet voldoet, of 
‘niet conform is’ zoals u dat noemt, hoewel de administratie daar toch bij is geweest, mee aan 
tafel heeft gezeten, het project begeleid heeft en ook de opdracht omschreven heeft. Op de 
vraag wie verantwoordelijk is, heb ik van u eigenlijk geen antwoord gekregen. U hebt wel, 
ergens onderweg, gezegd dat u vindt dat het studiebureau goed werk heeft geleverd. 

Minister Hilde Crevits: Neen, ik heb gezegd dat ze een resultaatsverbintenis hebben. Ze 
moeten ervoor zorgen dat het plan-MER conform wordt verklaard. 
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Ik wil hier even op inpikken, want ik meende dat ik uw vragen beantwoord had. Er zit een 
cruciaal probleem op wat er, en dit is bijna beleidsmatig, regelgevend, in een plan-MER 
thuishoort en wat in een project-MER. Er zijn keuzes gemaakt: waterbalans, ecohydrologie, 
dat moet gebeuren, en dat gebeurt ook. Ofwel neem je dat mee in een project-MER, ofwel 
moet dat allemaal in het plan-MER worden gestopt. Daarover moet nu overleg worden 
gepleegd met de MER-cellen. Voor mij is het ook wel interessant om te weten wat in het ene 
thuishoort, en wat in het andere. 

De heer Wilfried Vandaele: We kunnen daarover discussiëren, maar dan blijft natuurlijk de 
vraag of men vanuit de begeleidende administratie zo lang moest wachten om te zeggen dat 
het anders moest. Tenzij men het wel heeft gezegd en het bureau er niet is op ingegaan. Die 
verantwoordelijkheid heb ik nog niet gevonden. 

Minister Hilde Crevits: Op dit moment is er ook nog geen gesprek geweest tussen het 
studiebureau, W&Z en de MER-cellen. Het is op 7 januari bij hen binnengekomen. Dat is 
zeven dagen geleden. Ik vind het belangrijk dat het studiebureau en W&Z de kans krijgen om 
technisch af te toetsen wat er was gevraagd, wat men in de project-MER zou stoppen, wat 
voldoende beantwoord is, wat onvoldoende beantwoord is enzovoort, zodat men gewapend 
naar het gesprek kan gaan. Dat zal in de maand januari gebeuren, laat mij daar zeer duidelijk 
over zijn. 

De heer Wilfried Vandaele: Het is een kwestie van inschatting. U zegt dat er geen wiel van 
de wagen is. Als men het zo ver drijft dat men het echt afkeurt, had men het zo niet moeten 
doen. Want dit is ongewoon. Dit maken we niet vaak mee. 

Minister Hilde Crevits: Ik ben daar niet blij mee, hè! 

De heer Wilfried Vandaele: U hebt ook gezegd dat u niet alles zult betalen en dat u pas zult 
betalen op het moment dat het goed is. Kunt u intussen toch al een indicatie geven van de 
kostprijs van de aanbesteding destijds, of van wat intussen wel betaald is? 

Minister Hilde Crevits: Twee jaar geleden was de totale aanbestedingsprijs 150.000 euro, 
voor het plan-MER en de begeleidende studies. 

De voorzitter: Mevrouw Van Volcem heeft het woord. 

Mevrouw Mercedes Van Volcem: Minister, zal er nog een nieuwe studie besteld worden? 

Minister Hilde Crevits: Neen. 

Mevrouw Mercedes Van Volcem: U zit dus met een definitieve beslissing van de cel MER, 
maar toch zult u, op basis van nieuwe elementen die worden aangereikt door hetzelfde 
studiebureau, vragen of zij nog tot een conformverklaring kunnen komen, ook op basis van 
het besliste beleid, dat ook nog eens zal worden onderzocht met een impact daarop. 

Ik heb het afkeuringsverslag kunnen inkijken. Ik vind het zeer verregaand. Ik maak 
bijvoorbeeld de vergelijking met Ruimtelijke Ordening. Als je daar een bindend ongunstig 
advies hebt, is het zeer moeilijk om een nieuw positief advies te kunnen krijgen en vraagt 
men ook altijd nieuwe plannen. 

Klopt het dat er geen nieuwe studie zal gebeuren? 

Minister Hilde Crevits: Ik zou er eigenlijk de regelgevende bepalingen moeten bij nemen. 
Het laatste stukje moet opnieuw worden gedaan. In de begeleidende brief bij het afkeurings-
verslag staat: “Rekening houdende met de elementen van afkeuring is het aangewezen een 
grondige analyse uit te voeren, om te kijken wat de meest geschikte verdere aanpak is voor 
dit proces.” 

Men is tot een afkeuring gekomen op basis van ontbrekende elementen, en dus moet je die 
ontbrekende elementen toevoegen. Dat betekent niet dat je het hele proces opnieuw moet 
doen. Het gaat erom of de ecohydrologie en dergelijke erin moeten of niet. De heer Van 
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Snick zegt in zijn brief zelf dat we eens moeten samen zitten om dat te bekijken. Een positief 
verslag of een negatief verslag heeft geen enkele waarde voor de evaluatie van het dossier. 
Positief of negatief betekent afgewerkt of niet afgewerkt. Daarover gaat het. 

Mevrouw Mercedes Van Volcem: Ik vind het een beetje eigenaardig dat de heer Sabbe 
probeert te verwijzen naar een verdeeldheid binnen de Open Vld, die nu toch een 
oppositiepartij is. Als ik als schepen van Ruimtelijke Ordening pleit voor een geïntegreerd 
mobiliteitsbeleid, is het maar normaal dat ik hier vertolk wat de beleidsbeslissingen zijn 
geweest en wat MBZ verlangt, waar de stad voor 98 percent eigenaar van is. 

Ik heb gevraagd naar het standpunt van de meerderheid. Ik heb begrepen dat de meerderheid 
achter de beslissing blijft staan, niettegenstaande ik hier heel wat collega’s hoor die andere 
meningen naar voren schuiven en pleiten voor het afvoeren van dat Schipdonkkanaal en 
veeleer de piste van de estuaire vaart als de totaaloplossing zien. Kunt u mij bevestigen dat de 
meerderheid nog altijd achter die beslissing staat? 

Minister Hilde Crevits: Mevrouw Van Volcem, in het regeerakkoord staat dat de beslissing 
over het al dan niet realiseren van het project zal worden genomen nadat de studies zijn 
afgerond. Het zou maar onnozel zijn om het licht op groen te zetten voor een plan-MER over 
een bepaald dossier, als je er eigenlijk niet aan wilt denken. Je doet dat dus vanuit een 
positieve ingesteldheid. Maar betekent dat dat het dossier realiseerbaar is? Twee maanden 
geleden heb ik in deze commissie gezegd dat als de waterbalansonderzoeken slecht zijn, ik er 
niet voor ga zorgen dat Vlaanderen helemaal uit balans raakt. Los van het budgettaire aspect 
zijn er dus een aantal zaken die duidelijk moeten zijn. Op plan-MER-niveau zegt men nu dat 
er niet voldoende duidelijkheid is. Die duidelijkheid moet er komen. Met die houding denk ik 
de mening van de hele meerderheid te vertolken, ook van uw partij, tot een paar maanden 
geleden. 

De voorzitter: Het is niet de eerste keer dat de minister dat standpunt hier verkondigt. 
Tijdens de vorige legislatuur is er een verzoekschrift ingediend door ’t Groot Gedelf in het 
kader van het Schipdonkkanaal. We hebben hier een aantal hoorzittingen gehouden en een 
aantal specialisten gehoord. Daar bestaat trouwens een uitgebreid verslag van. In stuk 2215, 
nummer 1 vindt u de volledige weerslag. Daarin is met de minister afgesproken dat wanneer 
alle studies zijn afgerond, de discussie zal worden heropend naar aanleiding van het 
verzoekschrift van ’t Groot Gedelf. 

Mevrouw Mercedes Van Volcem: Ik heb het gevoel, maar misschien vergis ik me, dat er 
geen meerderheid bestaat voor de uitvoering van die plannen. Het lijkt me geen correcte 
houding ten opzichte van de stad Brugge, de MBZ en het havenbestuur om steeds studies bij 
te bestellen onder het mom dat er dan geen standpunt moet worden ingenomen. Sp.a is tegen, 
Groen! is tegen, LDD is tegen, CD&V Oost-Vlaanderen is tegen. Het standpunt van CD&V 
West-Vlaanderen laat ik in het midden. Ook heel wat collega’s uit Antwerpen willen niet dat 
er zoveel geld naar het Schipdonkkanaal gaat. Ik vind dat we het havenbestuur niet langer aan 
het lijntje moeten houden. Er moet een alternatief krachtig masterplan worden opgemaakt. U 
hebt dat al gedeeltelijk gedaan over de weg via ondertunneling de afgelopen twee jaar. Met 
de afbakening van het regionaal stedelijk gebied kunnen twee punten worden aangepakt. Ook 
het derde en vierde spoor Bocht ter Doest zorgt voor oplossingen over het water. 

De voorzitter: De afspraken tussen deze commissie en de regering zijn duidelijk. Zodra de 
studies zijn afgerond, heropenen we het punt van de behandeling van het verzoekschrift. De 
commissie heeft dan alle mogelijkheden om die afwegingen te doen. Het is dan aan de 
uitvoerende macht om een beslissing te nemen. 

De heer Sabbe heeft het woord. 

De heer Ivan Sabbe: Minister, het zou heel nuttig zijn indien wij van u een A4 zouden 
krijgen waarop staat welke studies er nog uitstaan, welke studies nog zijn aangevraagd, en 
wanneer die studies vermoedelijk beschikbaar zullen zijn. 
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Minister Hilde Crevits: Ik zal een overzicht bezorgen aan de commissie over wat wanneer 
zal gebeuren. 

De heer Ivan Sabbe: Het kan niet dat een serieus bureau als Technum, de AX en de 
bijkomende sluis in Gent-Terneuzen die al door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd, niet 
in het plan-MER opneemt. Dat is een serieuze tekortkoming en dus meer dan een blaam 
waard. In commerciële kringen leidt dat zelfs tot een korting op de prijs van de studie. Dat 
kan niet voor mij. 

Minister, wij hebben een mogelijkheid die goed is voor de haven van Zeebrugge en van 
Antwerpen, indien u onmiddellijk zou beslissen om alle bruggen over het Albertkanaal te 
verhogen. U weet dat die bruggen een probleem zijn voor de estuaire vaartuigen omdat ze 
daardoor een laag containers minder kunnen vervoeren. De doelstelling van een estuair 
vaartuig is 75.000 TEU. Die 75.000 TEU zou kunnen worden verhoogd indien die vaartuigen 
te allen tijde een laag containers meer zouden kunnen vervoeren. Daar zijn geen studies voor 
nodig. Er moet alleen worden uitgevoerd. Dat is in het belang van alle Vlaamse havens. 

De voorzitter: Dat staat in het regeerakkoord. 

De heer Ivan Sabbe: Ik ben uiteraard ook voor de en-enoplossing. Het is juist dat 85 percent 
van de containertrafiek in Zeebrugge in oostelijke richting gaat. Tussen Dover en Duinkerken 
varen er enkelwandige kruiplijncoasters die minder zijn dan estuaire vaartuigen. Er was een 
subsidie uitgeschreven voor zes estuaire vaartuigen. Nu zijn er nog maar drie. Dat betekent 
dat 75.000 TEU maal 3, dus ongeveer 200.000 TEU, gemakkelijk 400.000 TEU kan worden. 
Als we praten over en-enoplossingen, dan moeten we de bestaande oplossingen gebruiken. 

We moeten ook het probleem van de kruiplijncoasters, de verbeterde enkelwandige binnen-
schepen, onderzoeken. We moeten nagaan of we die niet ook kunnen inzetten. De afstand van 
de haven van Zeebrugge tot aan de ingang van de Westerschelde ter hoogte van Breskens is 
22 zeemijl. Omgerekend is dat ongeveer 36 kilometer, meer niet. 

We moeten beseffen dat als we van het Schipdonkkanaal een industrieel kanaal maken, en 
daarvoor 2 miljard euro op tafel leggen, het voor zeven van de acht containers gaat over de 
overbrugging van 20 zeemijl. Als ondernemer zeg ik: dat is de realiteit. Een Schipdonkkanaal 
van 2 miljard euro voor de overbrugging van 22 zeemijl is al te gek. Daarom maak ik een 
punt van dit dossier. Ik klop zo hard op deze nagel omdat dit de pragmatische oplossing is. 
Het mooie stukje West-Vlaamse kust moeten we niet verkwanselen voor iets dat niet 
noodzakelijk is. 

De voorzitter: Mevrouw Taeldeman heeft het woord. 

Mevrouw Valerie Taeldeman: Van deze discussie heb ik onthouden dat de Vlaamse 
administratie het MER te eenzijdig heeft bevonden. Er ontbreken elementen. De minister 
staat erop dat die ontbrekende elementen worden aangevuld. Ze wil dat alle milieueffecten in 
kaart worden gebracht en dat alles wordt beantwoord. 

Ik heb ook begrepen dat er nog studies lopen, waaronder de waterbalansstudie en de 
ecohydrologische studie. Ik weet niet of de verziltingsstudie al klaar is. Het is een goed idee 
van de heer Sabbe om een overzicht te vragen van alle lopende studies. Blijkbaar is het voor 
de waterbalansstudie belangrijk dat er over verschillende seizoenen kan worden gemeten en 
gestudeerd. Meten is weten. We hebben dan ook alle begrip voor de studies die in alle 
sereniteit nog moeten worden gevoerd. 

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord. 

De heer Bart Van Malderen: Ik dank de minister voor het omstandige antwoord. Een zaak 
is mij alleszins duidelijk geworden: de milieueffecten zijn vandaag nog niet voldoende in 
kaart gebracht. 
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Ik blijf wel op mijn honger over wie daar nu verantwoordelijk voor is. De heer Sabbe gaat 
ervan uit dat Technum daarvoor verantwoordelijk is. Ik heb dat niet uit het antwoord van de 
minister kunnen afleiden. Ik heb wel een antwoord gekregen over het bedrag dat die studie 
kost: 150.000 euro. Ik ga ervan uit dat daarmee de verdere afwerking is betaald. 

U hebt evenwel geen antwoord gegeven op de vraag welke timing er voor de verdere 
afhandeling wordt gehanteerd. Ik heb u ook horen zeggen dat er wel rekening is gehouden 
met opmerkingen die de dienst Mer heeft gegeven. Dat staat haaks op wat er in het rapport 
van de beslissing staat. In dat rapport staat er letterlijk dat er geen rekening is gehouden met 
de opmerkingen. U creëert dus twijfel. 

Ik pleit ervoor om toch een onderscheid te maken tussen de studies en daarin een hiërarchie 
aan te brengen. Een studie is een studie, maar toch ook weer niet. De ecohydrologie – de 
waterbalans – is zo doorslaggevend dat dit soort zaken eigenlijk op het planniveau in 
rekening moet worden gebracht alvorens de principebeslissing wordt genomen of men 
doorgaat of niet. Ik pleit er niet voor om dat in een project-MER in te schuiven. Wel is het zo 
dat een gek meer vragen kan stellen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. We zouden 
gerust nog minstens tien deelstudies kunnen bestellen en dan blijven we nog wel een aantal 
jaren zoet zonder dat zekerheid wordt verschaft aan de mensen die in die reservatiestrook 
zitten, aan de mensen van de haven van Zeebrugge en eventueel ook aan andere 
investeerders. Ik pleit dus voor een hiërarchie. 

In de mate van het mogelijke blijf ik dus vragende partij om die rapporten in dit parlement te 
ontvangen. Ik vraag ook dat de mensen van de Klankbordgroep opnieuw beter bij de zaak 
worden betrokken. U zei terecht dat de start van die groep erg ambitieus was. Nu, ik kan u 
zeggen dat die mensen gefrustreerd zijn omdat ze informatie ontberen. Zoals wij moeten die 
mensen op de hoogte worden gehouden. 

Ik wil even ingaan op de opmerkingen van de heer de Kort. Hij doet onze vragen af als 
uitingen van nimbyisme. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Hoewel ik ervan overtuigd 
ben dat er ook in dit dossier van nimbyisme sprake is – dat is een gegeven in elk project in 
Vlaanderen –, moeten we toch kijken naar de kwaliteiten van het dossier en van de 
problemen die zich stellen. Men kan van een ezel geen koerspaard maken. Ik vrees nu dat dit 
gezegde tegen mij zal worden gebruikt, maar we moeten toch objectief naar een aantal zaken 
durven te kijken. 

Ik stel vast dat er heel veel vragen en problemen worden opgeworpen. Het is te kort door de 
bocht om te zeggen dat het om nimby gaat. Ik ben blij met het engagement van de minister 
dat de discussie over het Schipdonkkanaal geen hypotheek legt op een aantal andere projecten 
waar wel heel duidelijk een draagvlak voor bestaat, zowel maatschappelijk als technisch, en 
die noodzakelijke investeringen zijn in de haven van Zeebrugge en in de andere havens die 
onze regio rijk is. Ik pleit om daar onverkort mee door te gaan. Laat dat het bewijs zijn dat als 
we opmerkingen hebben over dit project, die gaan over de intrinsieke kenmerken van het 
project en niet ingegeven zijn door enige nimbysymptomen. 

Ik wil ervoor pleiten de zaken zo rationeel mogelijk te benaderen. Ik heb een verstaanbaar 
geloof gehoord in de binnenvaart. Dat wil niet zeggen dat binnenvaart op elke plaats nuttig of 
wenselijk is. Ook de estuaire vaart is hier bijna geloofsgewijs opgehemeld. De haven van 
Zeebrugge vraagt een multimodale oplossing die best op rationele kenmerken is gebaseerd. 

De heer van Rouveroij heeft een aantal cijfers genoemd. Er moet me nog van het hart dat de 
15 tot 20 percent die zogezegd naar Frankrijk gaat, moet worden opgedeeld in twee 
stroomgebieden. Je hebt het stroomgebied van de Seine, maar belangrijke industriële bekkens 
zitten in het stroomgebied van de Moezel, de Rijn en de Maas. (Opmerkingen van de heer Sas 
van Rouveroij) 

De cijfers die gegeven zijn op de hoorzitting gingen over de bestemming per land en niet over 
het stroombekken. We moeten een aantal dingen in de juiste proporties zien en afstappen van 
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het geloof in deze of gene richting, en we moeten duidelijk proberen in te schatten wat de 
reële problemen zijn om er haalbare oplossingen voor te formuleren. 

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord. 

De heer Filip Watteeuw: Voorzitter, ik vind het wat gemakkelijk en ook wat hilarisch van 
de heer de Kort dat hij mij een nimbyhouding toedicht. Ik kan alleen maar vaststellen dat ik 
mij in goed gezelschap bevind. Als zijn partijgenote minister Schauvliege ook tot de 
tegenstanders behoort, dan moet hij ook ten aanzien van haar zeggen dat ze een 
nimbyhouding aanneemt. Ik wil haar inlichten dat u dit van haar zegt, als u dat wenst. 

Ik vind het hilarisch omdat het eigenlijk net een punt is waarbij burgers zich verenigen en de 
discussie aangaan op een zeer gefundeerde wijze. Als ik zie welke studies de burgers en de 
actiegroepen zelf hebben samengesteld, dan kun je niet zomaar zeggen dat die mensen dit 
gewoon afweren vanuit een nimbyhouding. Ze hebben een duidelijke mening, ze nemen 
actief deel aan het debat en ze doen dat ook gedocumenteerd. Mijnheer de Kort, er is 
bijvoorbeeld het verslag van de hoorzitting waar de voorzitter nog aan gerefereerd heeft en 
waar u trouwens ook aanwezig was, want u hebt daar ook twee kleine vraagjes gesteld. Ik zie 
daar pakken informatie waarbij je kunt zeggen dat we tot een conclusie aan het komen zijn. 
Het duurt wel zeer lang, maar er zijn heel wat elementen aangegeven. Het is dus niet enkel 
een nimbyhouding. Ik vind dat uw verwijt uw partij oneer aandoet. Als u zo denkt over 
mensen die deelnemen aan het debat, dan vind ik dat jammer. 

Minister, op een bepaald moment hebt u een voor mij raadselachtige zin uitgesproken. U zei 
dat sommigen die estuaire vaart niet graag zagen komen. Ik begrijp niet goed over wie u het 
hebt. Het gaat niet alleen over een beoordeling of dat de toekomst is of niet, maar over 
mensen die het echt niet graag zien. Over wie hebt u het? Ik vraag me ook af waarom die 
estuaire vaart niet op een ernstige manier is opgenomen in de maatschappelijke kosten-
batenanalyse. Het zou toch logisch geweest zijn dat men dat onderzocht had. Het wordt wel 
vermeld, maar op dat moment werd geen onderzoek gedaan naar deze alternatieve 
mogelijkheid. 

Trouwens, als u zoekt naar voorstanders van de estuaire vaart, kan ik enkel verwijzen naar de 
uitspraken van minister-president Peeters, die toch al een aantal keren heeft gezegd dat dat 
toch wel een zeer interessante piste is en dat we daarmee heel wat kunnen realiseren. 
(Rumoer) 

Ik weet dat de minister ongelooflijk veel kan. (Opmerkingen van minister Hilde Crevits) 

Dan mag ik er zeker van zijn dat de woorden van de heer de Kort worden overgebracht aan 
minister Schauvliege. Dat is al één punt dat is opgelost. 

Ik zei net dat minister-president Peeters toch een groot believer is van de estuaire vaart. 
(Opmerkingen) 

U zei daarnet dat u zocht naar voorstanders. Hij is er een van. 

Als we dit dossier over de jaren heen bekijken, dan is het verbazingwekkend dat na al de 
discussies, waarin de milieueffecten toch wel zeer sterk aan bod zijn gekomen, die effecten 
niet helemaal in kaart zijn gebracht. Men kan dat blijkbaar niet. Dat is jammer en vreemd. 

De afwerking van het plan-MER is één zaak. De hindernissen die de verbreding van het 
Schipdonkkanaal haast onmogelijk maken, zijn een heel andere zaak. Daar zijn in de loop der 
jaren al discussies over gevoerd. Er zijn een aantal uitgesproken belemmeringen, onder meer 
op het economisch vlak, zoals de rendabiliteit, op het infrastructureel vlak en met betrekking 
tot de waterbalans en de verzilting. Daardoor kan dit project eigenlijk niet of slechts met 
ongelooflijke inspanningen worden verwezenlijkt. 

Daarnaast is er nog een politieke hindernis. Mevrouw Van Volcem heeft op dat vlak gelijk. 
Er is een probleem binnen de meerderheid. Bepaalde partijen zijn blijkbaar in se tegen het 
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project. In het Vlaams regeerakkoord is een zinnetje opgenomen dat alles voor zich uitschuift. 
Dat betekent niet dat de redenering van mevrouw Van Volcem niet klopt. Ik zou wel eens 
willen horen of de sp.a nu eigenlijk voor of tegen dit project is. 

Er is al vaak gezegd dat de onzekerheid moordend is voor de haven van Zeebrugge. Dat 
klopt. We moeten die onzekerheid wegwerken. Ze is echter ook moordend voor de mensen 
die in de buurt van het Schipdonkkanaal wonen. Die onzekerheid moet ook worden 
weggewerkt. 

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord. 

De heer Sas van Rouveroij: De minister heeft verwezen naar de discussies over de 
beleidsnota. Ze had daar een goed gevoel bij. Ik deel haar mening. De argumenten wisselden 
van kamp. Ik kreeg de indruk dat de minister naar de argumenten van de meerderheid en van 
de oppositie luisterde. Het verbaast me dan ook dat ze met betrekking tot dit dossier de 
nadrukkelijk aanwezige argumenten niet overneemt. Dat staat in schril contract tot de wijze 
waarop we over de beleidsnota hebben gedebatteerd. 

Ik maak even een rekensom. De haven van Zeebrugge gaat uit van 5 miljoen TEU in 2030. 
Laten we dat even als uitgangspunt aanvaarden. Sinds daarnet weten we dat de inhoud van 
die containers niet helemaal naar het hinterland verhuist. Dat zou op ongeveer 2,8 miljoen 
TEU neerkomen. 

De heer Colpaert is de gewestelijke havencommissaris. Daarnaast is hij ook een 
leidinggevend ambtenaar bij Infrabel. Aangezien hij in de drie havenbesturen zetelt, kan hij 
het weten. Het investeringsprogramma voor de spoorontsluiting zal 700 miljoen euro en niet 
500 miljoen euro kosten. Dit omvat het derde en het vierde spoor tussen Gent en Brugge, het 
derde spoor tussen Gent en Zeebrugge, het rangeercomplex in Zeebrugge en een bocht op een 
plaats die ik me niet meer exact herinner. (Opmerkingen) 

Tijdens een hoorzitting in juni 2008 heeft de heer Colpaert verklaard dat deze spoorweg een 
bijkomend volume van 2,4 miljoen TEU zal vertegenwoordigen. In januari 2008 heeft de 
minister, ook een gezaghebbende bron, verklaard dat de estuaire vaart bij een volledige uitrol 
van een twaalftal estuaire schepen goed is voor 800.000 TEU. 

Het is een eenvoudig rekensommetje. De havencommissaris heeft het over 2,4 miljoen TEU. 
De minister heeft het over 800.000 TEU. Beiden verwijzen hiervoor naar 2020, tien jaar voor 
het ogenblik waarop de haven van Zeebrugge 5 miljoen TEU wil verwerken. Er is dus al een 
beschikbaar volume van 3,2 miljoen TEU. De behoefte bedraagt slechts 2,8 miljoen TEU. 

De minister zoekt een oplossing voor een probleem dat al grotendeels is opgelost. Ik ben 
eigenlijk heel mild. Natuurlijk zullen bepaalde onderdelen niet door de estuaire vaart worden 
opgevangen. Die onderdelen wegen echter niet op tegen het overheidsbeslag. De minister zal 
die 600 miljoen euro ergens moeten halen. Dat zal ten koste van andere projecten gaan. Dat 
weegt niet op tegen de schade die dit project zal veroorzaken: landschappelijke schade en 
schade voor burgers en bedrijven. 

Mijn laatste afweging betreft de wens van de minister het plan-MER te laten afwerken. De 
minister heeft daarstraks opgemerkt dat het opstellen van een plan-MER vrijwillig gebeurt. 
Een plan-MER is enkel bedoeld om de Vlaamse Regering argumenten voor een principiële 
beslissing te geven. Een principiële beslissing heeft het voordeel dat ze niet verder moet 
worden geformaliseerd. Zodra de bevoegde minister de innerlijke overtuiging is toegedaan 
dat er voldoende argumenten zijn om vast te stellen tot waar iets kan gaan, moet ze dat doen. 
Op dat ogenblik moet ze tevens proberen die innerlijke overtuiging op de overige leden van 
de Vlaamse Regering over te dragen. In het licht van alle argumenten die hier zijn 
aangehaald, kan ik me niet voorstellen dat de minister nog niet overtuigd is. Ik heb het hier 
niet over ministers die het dossier niet ten gronde kennen. Wie enkel de hoofdlijnen volgt, 
kan nog steeds denken dat er een oplossing is en dat hier iets te rapen valt. 
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Ik wil dit met de beurs vergelijken. Een aandeel kan hoog staan. Een dossier kan goed scoren. 
Een aandeel kan op een bepaald ogenblik kelderen. Indien een dossier keldert, is het 
misschien verstandiger het verlies erbij te nemen. Indien de minister nu een aanvullende 
studie vraagt, zullen de argumenten pro een achterstand op de argumenten contra oplopen. 
Die achterstand zal niet meer in te halen blijken. Ik hoop dat de minister deze onoverbrugbare 
achterstand tussen de argumenten aanvoelt. Ik vind dan ook dat ze een beslissing moet 
nemen. We wachten hier al te lang op. Dit is in het belang van de haven van Zeebrugge en 
van de aangelande burgers. 

Minister, ik ben wel geïnteresseerd in die bijkomende studies, maar vanuit een ander 
oogpunt. U bent intellectueel veel te eerlijk om me daar nu op te pakken. Uw eerlijkheid ter 
zake siert u. Die ecohydrologische studie en die waterbehoeftestudie zijn interessant, niet 
meer zozeer om het Schipdonkkanaal niet tot stand te brengen, want daarvoor bestaan te veel 
andere afdoende argumenten, maar om hoe dan ook een kennislacune te vullen. Het klopt 
immers dat alle studies – van professor Verhoeven, van professor Meire – erop wijzen dat de 
deskundigenmodellen over de waterbalans in West- en Oost-Vlaanderen onvoldoende worden 
gevoed en dat die technische kennis niet aanwezig is. Laat die studies in dat licht dan maar 
lopen, maar niet om verdere argumenten aan te reiken waarom dat Schipdonkkanaal niet de 
juiste keuze is. 

Minister Hilde Crevits: Ik heb nog veel aanvullende commentaren gehoord. Ik kan niet op 
alles antwoorden. De suggestie om nu, na de afkeuring van het plan-MER, de klankbordgroep 
nog eens samen te roepen, is zeer terecht. Ik zal dat ook doen. 

Er is een tegenspraak tussen het betoog van mevrouw Van Volcem en dat van de heer van 
Rouveroij. Ik wil daar even op ingaan. Er wordt gezegd dat we tijd verliezen. Welke tijd 
verliezen we nu in godsnaam omdat ik een plan-MER wil afwerken? Er wordt gewaagd van 
een moordende onzekerheid, maar de heer van Rouveroij stelt dat we eigenlijk niets hoeven 
te doen: met het spoor en de estuaire vaart is alles opgelost. Is er dus moordende onzekerheid 
omdat ik mijn plan-MER wil afwerken en alles goed in kaart wil laten brengen? Ik zie 
nergens moordende onzekerheid. Laat me nu rustig dat werk afwerken. 

Mevrouw Van Volcem heeft het over een moordende onzekerheid voor de haven. Ze stelt dat 
we dringend een ander alternatief via het water moeten hebben. De heer van Rouveroij zegt 
echter net dat er geen alternatief nodig is. Ik vind dat we er onbevangen voor moeten zorgen 
dat de haven van Zeebrugge ontsloten raakt. Ik ga ervan uit dat mevrouw Van Volcem van de 
haven het signaal heeft gekregen dat er nood is aan een mastergroep die zich daarover buigt 
en nog eens alles mooi in kaart brengt. 

Daar heeft men een punt. Ik heb immers soms het gevoel dat men ervan uitgaat dat de 
ontsluiting van de haven van Zeebrugge een zaak is van W&Z. Dat is het niet, mensen: die 
ontsluiting is een zaak van de hele Vlaamse administratie, in samenwerking met de haven. Ik 
heb enigszins het gevoel dat we meteen neen moeten zeggen aan dat Schipdonkkanaal, dat we 
in een hoek zitten. Dat is niet de bedoeling. Mijn bedoeling is die haven ontsloten te krijgen, 
op de best mogelijke manier. Er zijn nu twee estuaire schepen, waarvan één het een beetje 
moeilijk heeft. We hebben die capaciteit van zes schepen niet opgevuld. Europees zijn er een 
paar problemen. Jammer genoeg kunnen we dat niet combineren met de steun voor 
intermodaal vervoer. Ik vind dat erg jammer, want het zou beter zijn voor de estuaire vaart, 
mocht dat kunnen. Dat gaat echter niet. We zitten daar wat klem met de Europese 
regelgeving. 

Als die nood er is, zitten we volgende week samen met het havenbedrijf en niet alleen met 
W&Z, maar met mijn hele administratie, rond de tafel, zodat we met een paar verstandige 
mensen kunnen bekijken wat we nu eigenlijk nog nodig hebben. Ondertussen kunnen we 
rustig ons plan-MER afwerken. Ik denk dat er vandaag geen enkele moordende onzekerheid 
bestaat die zou maken dat we dat plan-MER niet kunnen afwerken. Er wordt verwezen naar 
de omwonenden. Ik begrijp dat heel goed. Ik heb met een aantal mensen gepraat. Die mensen 
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wonen daar mooi. Al dertig jaar zitten ze in een reservatiestrook. Als ze verbouwden, wisten 
ze dat ze zich in een reservatiezone bevonden. Er is geen enkele reden om niet rustig ons 
onderzoek af te werken. Ik zal dan ook mijn verantwoordelijkheid nemen. 

Mijnheer van Rouveroij, mijn innerlijke overtuiging waarover u het had, is heel duidelijk dat 
ik moet afwerken waarmee ik ben begonnen. Het is niet omdat na drie vierde van het traject 
blijkt dat we een stukje van ons huiswerk moeten overdoen, dat we in een hoekje moeten 
zitten huilen en alles in het water gooien. Ik wil dat afwerken en ondertussen gestaag en goed 
gecoördineerd voortgaan met de ontsluiting van de haven van Zeebrugge, zoals we dat ook 
met andere havens doen. 

Ik neem akte van de vraag naar een totaaloverleg ter zake, dat misschien elke maand kan 
gebeuren en waarin wordt bekeken wat de stappen voorwaarts zijn in het totale dossier. Laat 
me duidelijk zijn: het Schipdonkkanaal is daar één onderdeeltje van, dat helemaal geen 
ontsluiting via het water of de spoorwegen in de weg staat. Het is een mogelijkheid op de 
lange termijn, waarover we nadenken. Mijnheer Sabbe, dat mag ook geen ontsluiting via de 
estuaire vaart in de weg staan. Dat zijn opties die we ten volle moeten en ook zullen benutten. 
Laat me echter in alle rust afwerken waaraan we begonnen zijn. Dat is vandaag mijn 
innerlijke overtuiging. 

De heer Sas van Rouveroij: U zegt dat het een en-enverhaal is, maar bij een poging tot 
modal shift zult u op die manier overgaan tot het kannibaliseren van de juiste modals. Als u 
kiest voor én de estuaire vaart én de spoorwegen én het Schipdonkkanaal, dan zult u op den 
duur de ene goede modus met de andere laten concurreren. Dat blijkt ook wel uit de studies. 
Dat kan toch niet de bedoeling zijn, toch niet in tijden van schaarste. 

Minister Hilde Crevits: Ik heb aan mijn administratie gevraagd in kaart te brengen wat er 
estuair kan en niet kan, rekening houdend met het Europese kader. U poneert hier een aantal 
zaken. Ik heb al heel andere zaken gehoord. De ene ondernemer zegt dat dit kan en duurzaam 
is. De andere zegt dat het zeker nooit duurzaam zal zijn. We moeten ook die discussie 
beslechten. Ik heb vandaag geen eindoplossing. 

Met alle respect, ik vind dat het woord ‘kannibaliseren’ hier niet op zijn plaats is. Ik probeer 
niets te kannibaliseren. Ik moet ook zeggen dat uw fractie de voorbije twee jaar, toen dat 
plan-MER liep, zeer warme gevoelens had over het feit dat we dat maakten, dat we die 
studies deden. Soms kreeg ik zelfs een standje en werd me gevraagd te landen. 

Laat me alstublieft afwerken wat we begonnen zijn. Het was vroeger geen kannibalisme, en 
het zal dat ook niet worden. We zullen in alle rust verder werken. U komt met cijfers en ik 
kan daar momenteel niet op reageren. Er is een MKBA gebeurd vóór het plan-MER. De 
resultaten zijn wat ze zijn. Ze hebben geleid tot het plan-MER. Ik heb uw fractie toen niet 
horen zeggen dat het niet nodig of niet waar was. Men stond er 100 percent achter. Ik zal het 
ook afwerken. 

De heer Sas van Rouveroij: Nu krijgen we de gegevens binnen. Van de vergadering van 13 
februari 2008 op de cel MER noteer ik de reactie van Infrabel op het plan-MER. Infrabel 
ergerde zich aan het plan-MER. De vooropgestelde evolutie van de modal split voor de 
vervoersmodus ‘spoor’: in het deelrapport Mobiliteit worden op pagina 26 en 51 tabellen 
getoond. Ik zal ze u doorgeven. Ze zijn indrukwekkend. Daar kan men zich wel aan ergeren. 
De huidige situatie ten opzichte van 2007: 21 percent; modal split met project hoge groei in 
2030: 12 percent. Hoe komt dat? Dat komt uiteraard omdat er op dat moment kannibalisering 
optreedt. 

Minister Hilde Crevits: Ik ken de procedure, ik ken alle verslagen. Als daar discussies over 
zijn, moeten die uitgeklaard worden. Hoe dan ook, het plan-MER moet conform worden 
verklaard. Als blijkt dat bepaalde zaken niet in het juiste perspectief geplaatst zijn, ook dan 
heb je daar belang bij. 
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Mijnheer van Rouveroij, u maakt reclame voor wat ik zeg bij een afgewerkt plan-MER. Het 
is de bedoeling dat we die kunnen gebruiken om het plan in het juiste kader te plaatsen. U 
geeft mij een extra argument om ervoor te zorgen dat afgewerkt raakt wat ik opgestart heb. 
Dan gaan we niet meer moeten discussiëren over cijfers en evoluties. Ik hoop dat het dan 
duidelijk zal zijn voor iedereen. 

De voorzitter: De heer de Kort heeft het woord. 

De heer Dirk de Kort: Voorzitter, het lijkt me aangewezen om eens over de trans-Europese 
netwerken te praten. We kunnen dat bij de regeling van de werkzaamheden afspreken. Op dit 
moment vindt er een hele evaluatie plaats op Europees vlak met het witboek. We moeten daar 
goede afspraken over maken. Daar wordt bepaald welke hoofdsnelwegen, spoorlijnen 
enzovoort worden uitgewerkt. 

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord. 

De heer Ivan Sabbe: We gaan de minister niet kunnen overtuigen om haar studie stil te 
leggen. Ik zou pragmatisch kunnen teruggrijpen naar wat ik gevraagd heb. Ik heb gezien aan 
uw reactie en die van de minister dat dat gaat gebeuren: we gaan dat overzicht van alle 
studies krijgen. U moet dan wel zorgen dat er geen meer bijkomen. We moeten dat 
plafonneren. We moeten een einddatum vastleggen. Daarna is het tijd om te beslissen. Dan 
zijn alle argumenten gekend om de juiste beslissing te nemen. We moeten bepalen wat we 
nog willen, en daarna is het gedaan met studiewerk. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Ik stel voor dat u nog een paar weken geduld oefent. Tegen dan zou 
ik het overleg met de cel MER graag achter de rug hebben. Ik hoop dat we daar duidelijke 
afspraken kunnen maken. Dan krijgt u dat. Als ik u nu bezorg wat er nog loopt, kan er nog 
iets veranderen. Dan gaat u klagen dat ik u geen duidelijke informatie heb gegeven. 

Wacht alstublieft nog even. Na het overleg geef ik u een stand van zaken. De heer Van Snick 
dringt erop aan dat dat overleg gebeurt, en ik sta daar ook achter. 

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord. 

De heer Ivan Sabbe: Dat wordt dan eind januari? 

Minister Hilde Crevits: Dat lijkt me realistisch. 

De voorzitter: Mijnheer Sabbe, in mijn ontwerpactieplan – en dat is goedgekeurd door het 
Uitgebreid Bureau – staat dat de toezeggingen door de ministers op een lijst komen. De 
ministers worden regelmatig aan hun toezeggingen herinnerd. Ze zullen die moeten nakomen. 
Het siert u dat u aandringt op een termijn. 

Het incident is gesloten. 

■ 


