Persbericht 11/5/2015

Auditeur vraagt Raad van State om het
GRUP voor het havengebied Antwerpen niet te schorsen
Antwerpen, 11/5/2015 ‐ De auditeur van de Raad van State heeft recent advies uitgebracht over de
twee verzoeken tot schorsing van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening
zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkerscheldeoever’, definitief vastgesteld door de
Vlaamse Regering op 24 oktober 2014. De auditeur adviseert de Raad van State om het GRUP niet te
schorsen, omdat niet voldaan is aan de voorwaarde van spoedeisendheid.
Wat voorafging
Op 30 april 2013 keurde de Vlaamse Regering het oorspronkelijke GRUP ‘Afbakening zeehavengebied
Antwerpen’ goed. Daarmee koos de regering voor de realisatie van diverse natuurkerngebieden en
voor de verdere ontwikkeling van de haven en legde ze de nieuwe contouren van het havengebied
Antwerpen vast. Op Rechterscheldeoever houdt de havenontwikkeling inbreiding en verdichting in.
Op Linkerscheldeoever wordt ook in inbreiding voorzien, maar is er daarnaast plaats om het
havengebied uit te breiden met ongeveer 1000 hectare.
Op 3 december 2013 besliste de Raad van State evenwel om het GRUP gedeeltelijk te schorsen op
Linkerscheldeoever. Volgens het arrest bepaalden ‘de stedenbouwkundige voorschriften bij het
GRUP onvoldoende dat de realisatie van nieuwe natuur op Linkerscheldeoever moet voorafgaan aan
de havenontwikkeling’.
Om aan die bezwaren van de Raad van State tegemoet te komen, besliste de Vlaamse Regering het
geschorste deel van het GRUP in te trekken en een aangepast GRUP ‘afbakening zeehavengebied
Antwerpen, havenontwikkeling Linkerscheldeoever (LSO)’ vast te stellen. In het GRUP
‘havenontwikkeling LSO’ zijn de contouren van de haven en de bestemmingen van de verschillende
gebieden uit het GRUP van 2013 volledig behouden. Het verschil met het vorige GRUP is dat de
proactieve natuurontwikkeling, die aan de verdere havenontwikkeling vooraf moet gaan, nu ook
uitdrukkelijk werd opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften. Op 24 oktober 2014 stelde
de Vlaamse regering het GRUP ‘havenontwikkeling Linkerscheldeoever’ definitief vast.
Twee vragen tot schorsing
De Raad van State ontving de voorbije maanden negen verzoeken tot vernietiging van het GRUP
‘havenontwikkeling Linkerscheldoever’. Twee van die negen verzoeken vragen ook de schorsing van
het GRUP.
De auditeur van de Raad van State besluit dat beide verzoeken tot schorsing een ‘ernstig’ argument
hebben voor de stelling dat het GRUP de Europese Habitatrichtlijn zou schenden. Maar de auditeur
stelt dat niet is voldaan aan de voorwaarde van spoedeisendheid. Daarom adviseert de auditeur aan
de Raad van State om het GRUP 'havenontwikkeling Linkerscheldeoever' niet te schorsen.

De Vlaamse overheid heeft kennis genomen van het advies van de auditeur en gaat het nu ten
gronde bestuderen. Het advies van de auditeur is een eerste stap in de procedure. De beslissing om
al dan niet te schorsen, ligt bij de Raad van State, die dit dossier op 22 mei 2015 behandelt. In de
weken daarna zal de Raad van State zich uitspreken over de schorsingsverzoeken.
Op langere termijn zal de Raad van State zich nog uitspreken over de vernietigingsverzoeken, maar
daarvoor is geen timing bekend.
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