AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK - complex project
REALISATIE EXTRA CONTAINERBEHANDELINGSCAPACITEIT
IN HET HAVENGEBIED ANTWERPEN (CP ECA)
Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het
ontwerp van voorkeursbesluit over het complex
project “Realisatie Extra containerbehandelings
capaciteit in het Havengebied Antwerpen” (“CP
ECA”) vastgesteld.
Om de verwachte groei van containertrafiek
tot 2030 in het havengebied Antwerpen op te
kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra
mogelijkheden voor containerbehandeling voor
zien. Er komen extra terminals binnen de huidige
haven en verder een tweede getijdendok, dat
dwars op het Deurganckdok aanzet. Het project
houdt ook in dat een aantal haventerreinen voor
logistiek en/of industrie ontwikkeld worden.
Daarnaast zijn nieuwe wegen, spoorwegen en
mogelijkheden voor binnenvaart voorzien. Tot
slot wil de regering maatregelen nemen om de
impact op de omgeving te milderen.
Dit project volgt de aanpak van een zogenaamd
‘complex project’, waarbij in 4 fases wordt ge
werkt om binnen een aanvaardbare termijn en
met een maximaal draagvlak te komen tot de
beste combinatie van de verschillende doelstel
lingen. Dit openbaar onderzoek past in de onder
zoeksfase, in de aanloop naar een voorkeurs
besluit. Meer over complexe projecten via www.
complexeprojecten.be.
Dit complex project heeft betrekking op het
grondgebied van Antwerpen, Beveren, Sint-GillisWaas, Stabroek en Zwijndrecht.
Graag kennen wij uw mening over het ontwerp
van voorkeursbesluit en het ontwerp geïnte

greerd onderzoek (incl. MER). Dit willen wij doen
door middel van een openbaar onderzoek. Deze
loopt van 8 juni tot en met 17 augustus 2019.
Iedereen kan deelnemen. De volgende documenten
liggen ter inzage:
-- het ontwerp van voorkeursbesluit;
-- de ontwerp-synthesenota;
-- de ontwerp-onderzoeksrapporten waarop
de ontwerp-synthesenota gebaseerd is;
-- de beslissing van de dienst Mer over de
reikwijdte en het detailleringsniveau van de
informatie die in het MER moet worden
opgenomen en de aanvullende richtlijnen.
U kunt bovenstaande documenten raadplegen:
-- bij de bevoegde overheid MOW/Beleid,
Koning Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel
(Hiervoor maakt u vooraf een afspraak via
eca@mow.vlaanderen.be)
-- Districtshuis van Antwerpen, Lange
Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
-- Districtshuis van Berendrecht-ZandvlietLillo, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
-- Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis,
Stationsstraat 2, 9120 Beveren
-- Sector Grondgebiedszaken - Dienst Omgeving,
Burg. Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
-- Gemeentehuis - Dienst Urbanisatie,
Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek
-- Dienst Leefomgeving, Laarstraat 90,
2070 Zwijndrecht
U kunt de documenten ook downloaden op de
www.extracontainercapaciteitantwerpen.be.

Er wordt een doorlopende informatiemarkt georganiseerd op maandag 17 juni 2019 van 16 tot 20 uur in
het Sluisgebouw van Kallo – 1ste verdieping, Haven 1100, Steenlandlaan 2 te 9130 Kallo. Van harte welkom!

Hoe reageren tijdens openbaar onderzoek?

Opmerkingen kunt u tot uiterlijk 17 augustus indienen op een van bovenstaande adressen of via
eca@mow.vlaanderen.be of per brief aan Reginald Loyen p/a Departement MOW/Beleid, Koning
Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

