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2
Het Vlaams Parlement,

– gehoord het actualiteitsdebat over de recente ontwikkelingen in het dossier van de Oosterweelverbinding;
– gehoord het standpunt van de Vlaamse Regering;
– vaststellende dat het standpunt van het Directoraat-Generaal Concurrentie van de
Europese Commissie inzake de staatssteun duidelijk is;
– vaststellende dat de Vlaamse Regering zich probeert te verschuilen achter de Europese
Commissie teneinde geen beslissing te moeten nemen;
– daaruit concluderende dat deze Vlaamse Regering niet in staat of geneigd blijkt te zijn
om een voor Vlaanderen en Antwerpen belangrijke knoop door te hakken;
– vaststellende dat daardoor de economische en mobiliteitsbelangen van de stad
Antwerpen, van de Antwerpse haven en van Vlaanderen benadeeld worden;
– vraagt de Vlaamse Regering om:
1° na het gesprek van Europees commissaris Michel Barnier met de minister-president
de inhoud van dit gesprek onmiddellijk mee te delen aan het Vlaams Parlement,
evenals de verdere procedurele gevolgen hiervan in het Vlaams Parlement toe te
lichten;
2° zo spoedig mogelijk te beslissen tot de vervroegde aanleg van de twee zogenaamde
bretellen, namelijk de geplande verbindingen tussen de E34 en de E17 in het Waasland en tussen de E34 in Wommelgem en de knoop E19-A12 in Ekeren;
3° in tussentijd versneld werk te maken van een dynamisch verkeersmanagement en
van het installeren van tijdelijke noodbruggen op de Singel;
4° nog voor het jaareinde op basis van de plan-MER een definitieve tracékeuze te
maken voor de Oosterweelverbinding en de daaruit voortvloeiende procedurele
stappen te zetten.
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