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Reparatie MER-rapport 

Oosterweelverbinding

Twee dagen na de Valentijnsbeslissing verspreidde
stRaten-generaal op 16 februari 2014 een pers-
bericht met als titel ‘Reparatie MER-rapport Oos-
terweelverbinding biedt uitweg voor Vlaamse
regering’.  Erin werd vermeld dat de alternatieve
tracés binnen het net afgeronde milieueffecten-
rapport (MER) niet gelijkwaardig aan de Ooster-
weelverbinding waren onderzocht en dat die
alternatieven alsnog op korte termijn doorrekenen
met gedifferentieerde tol een jarenlange procedu-
reslag kon voorkomen.  

2 oppositiepartijen maakten op 14 maart 2014
bekend een voorstel van parlementaire resolutie
te zullen indienen waarin aan de Vlaamse regering
gevraagd wordt om alle tracé-varianten alsnog op
een gelijke wijze door te rekenen. Met hun eerste
reacties op het voorstel bleven de meerderheids-
partijen voorlopig nog steken in stemmingmakerij:

‘Onverantwoord om nieuwe studie te vragen’
>>>  het gaat niet om ‘nieuwe’ studie, wel om als-
nog bekomen van ‘correcte’ studie

‘Bijkomende berekeningen zullen 2 tot 3 jaar stu-
diewerk kosten’
>>>  bizar: is langer dan duur opmaak van hele
MER zelf; in werkelijkheid gaat het eerder om 2
tot 3 maanden studiewerk

‘Gaat om politieke spelletjes’
>>>  bedoeling is net het depolitiseren van het
dossier en het vinden van maatschappelijk draag-
vlak

De initiatiefnemers van deze resolutie verklaren:
Dit voorstel levert tijdswinst op. Als de Vlaamse

regering die berekening niet toepast, riskeert ze
een heruitgave van 2005. Dan zullen actiegroe-
pen opnieuw een juridische veldslag voeren en
een referendum afdwingen. De huidige aanpak
van de regering veroorzaakt wrevel en opstan-
digheid. 

Als de Vlaamse regering om partijpolitieke en
electorale redenen nu doet alsof haar neus
bloedt, sneuvelt ten laatste in 2016 haar Va-
lentijnsbeslissing binnen één van de drie vol-
gende formele procedures:

1.Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
>>>  bij openbaar onderzoek in 2014: bezwaar-
schriften + advies
>>>  bij eventuele definitief goedkeuren ervan in
2015: Raad van State: aanvechten op grond van
ongelijke behandeling alternatieven en bijgevolg
onvolledigheid GRUP

2. Project-MER
>>>  bij kennisgeving ervan: ombudsman: plan-
MER aanvechten op grond van ongelijke behan-
deling (‘wegschrijven’) alternatieven

3. Stedenbouwkundige bouwaanvraag in 2016
>>>  openbaar onderzoek: bezwaarschriften + ad-
vies
>>>  mogelijkheid volksraadpleging

Een opvallende recente bedenking van Bart Mar-
tens (sp.a) in het Nieuwsblad : ‘Ik heb tijdens de
voortgangsrapportage in het Vlaams parlement
zelf vragen gesteld over het feit dat gedifferen-
tieerde tol niet werd toegepast op Meccano. In de
verslagen kan je letterlijk lezen dat ik ervoor waar-
schuw dat we appelen met citroenen zouden gaan
vergelijken.’
Dit is uitermate relevant: een lid van een meerder-
heidspartij in het Vlaamse parlement erkent nu zelf
dat in het MER-rapport appelen met citroenen wor-
den vergeleken door de Meccano niet met gedif-
ferentieerde tol door te rekenen.
Het MER-rapport levert als gevolg daarvan niet wat
het zou moeten leveren, namelijk een evenwaar-
dige vergelijking van alternatieven. De advocaten
van de Vlaamse regering moeten in 2015 dus niet
afkomen bij de Raad van State met het argument
dat het MER-rapport dat wel doet, noch met het
argument dat de politieke meerderheid zich van 

vervolg op pagina 21

Of zoals een sympathisant van de actiegroepen het in
een mail formuleerde: ‘De Vlaamse regering verkondigt
sinds 14 februari 2014 de marathon te hebben ge-
wonnen. Ze vertelt er niet bij dat ze onderweg enkele ki-
lometers op de fiets heeft afgelegd. Zo kan ik het ook.’
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Tijdens de zomerzoektocht

van het jaar 2014
Ons Streven

- van 1 mei tot 1 oktober- gaan we op zoek naar spo-
ren die herinneren aan 1914.
De zoektochtboekjes zijn tot 30 september gratis te

verkrijgen :
-   In café ’t Veer, Sint-Jozefstraat 35 te Tielrode,
- bij milieuwerkgroep Ons Streven  vzw, p/a Gert
Hooftman,    Bettehemstraat 40 te Tielrode (tel 03
711 16 83), gert.hooftman@hotmail.be
- via de website van de Milieuwerkgroep www.ons-
streven.be
- in het Toeristisch Infokantoor,  Markt 1, Temse.  

Ingevulde antwoordbladen mogen tot en met 6 oktober
2014 ingeleverd worden op dezelfde adressen. Per
gezin mogen meerdere formulieren worden ingestuurd.
Per gezin kan evenwel slechts 1 persoon winnaar wor-
den. 
De prijsuitreiking is voorzien  op vrijdagavond 24 okto-

ber 2014.

Cursus Muizenissen

Natuurpunt Waasland Noord 
in samenwerking met  Natuurpunt Educatie

Op 25 april en op 2 mei om 19.30 uur

Zin om je twee avonden te laten meenemen in de won-
dere wereld van de muizen?

Spitsmuizen zijn hyperactieve jagers en slaapmuizen
knijpen al eens een oogje toe. Bos-en dwergmuizen
halen de meeste acrobatische toeren uit, terwijl woel-
muizen zich op de begane (boven)grond onveilig voelen.
Zeg dus nooit zomaar muis tegen een muis en leer er
alles over op onze cursus muizenissen. De theorie
wordt afgewisseld met de boeiende onderzoekspraktijk
van life-traps en braakbalpluizen. Lesgever: Joeri Cor-
tens
Waar: Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2 te Meer-
donk. Inschrijven door storten van 15 Euro leden of 20
Euro niet-leden op rekening BE38 0000 1056 0872
van Natuurpunt Waasland Noord met vermelding ‘mui-
zenissen’. Inschrijven voor 15 april 2014.
Info: Marc Bogaerts: marc@panneweel.be of 03
7798931 Leren van Elkaar 2014

Ons Streven
16 mei, 20 juni, 18 juli en 8 augustus 2014

Dit jaar trekken we naar het Scheldepark, een voor-
malig kasteelpark gelegen in het centrum van Temse.
Naast de interessante verzameling van bomen, zijn hier
de randen van het park de moeite waard.
Deze 8e editie van ‘leren van elkaar’ spreidt zich over
dezelfde maanden als vorig jaar, telkens op vrijdagavond
vanaf 19u. 
Samenkomst aan de ingang van het Scheldebad, Kas-
teelstraat 85 9140 Temse.

geen kwaad bewust was tijdens de periode waarin
het milieueffectenrapport werd opgemaakt.
Conclusie: als de Vlaamse regering vanaf volgend
jaar een zoveelste debacle wil vermijden in het Oos-
terweeldossier, dan start ze nu proactief de door
de actiegroepen en inmiddels ook enkele opposi-
tiepartijen gevraagde, noodzakelijke reparatie van
het MER-rapport op. Volgens Bart Martens in het-
zelfde interview kan die bijkomende berekening ‘vrij
snel gebeuren’. Dat is naar waarheid gesproken,
waarvoor onze waardering. Politici die vorige week
stelden dat deze noodzakelijke bijkomende doorre-
keningen ‘twee tot drie jaar’ zouden duren, doen
aan politieke stemmingmakerij maar zijn niet bezig
met het vinden van oplossingen voor een probleem.

zie ook www.ademloos.be

vervolg van pagina 21 : reparatie MER-rapport

GROENGRIJS is een fotoproject van het 
Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt.

Meer info: www.beeldexpressie.be fo
to

 ©
 M

ar
ko

 v
an

 d
er

 S
te

en
ho

ve
n

GROENGROENGROENGROENGROENGROEN
NATUURFOTOGRAFIE IN DE STAD
GROENGROEN


