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Rolnummer 2021-RvVb-0298-S: Verantwoordingsnota en overtuigingsstukken 

 

Geachte Raadsleden, 

 

Op de website van de RvVb staat te lezen in punt 2.4 “Aan welke (vorm)vereisten moet mijn 
verzoekschrift voldoen?” 

…. 

Daarnaast bevat het verzoekschrift, naargelang het geval, het opschrift: 

1. “Verzoek tot vernietiging”; 

2. “Verzoek tot vernietiging met vordering tot schorsing”; 

3. “Verzoek tot vernietiging met vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid”; 

4. “Vordering tot schorsing”; 

5. “Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

…. 

Daarnaast moet het verzoekschrift het volgende bevatten: 

1. Een omschrijving van het belang van de verzoeker; 

2. In geval van een vordering tot schorsing, een uiteenzetting van de redenen die aantonen dat de 
schorsing hoogdringend is; 

3. …. 

4. …. 

 

Hierbij de Verklaringen van de ondertekenaars: 

A. Voor burgers zijn bovenstaande procedure mogelijkheden misleidend. Er worden duidelijk 5 
afzonderlijke gevallen vermeld. Voor een procedure opgesteld door de overheid zelf zou deze toch 
duidelijk moeten aangeven of hier de “Vordering tot schorsing” moet voorafgegaan of vergezeld 
worden door een “Verzoek tot vernietiging”. Zie anderzijds ook bijlage 3. Dat maakt het voor niet 
ingewijden zeer moeilijk om met enig succes beroep aan te tekenen. De gevolgen kunnen gigantisch 
zijn want het betreft een miljardenzaak met grote weerslag op onze mobiliteit (= ook leefkwaliteit, 
milieu, voetafdruk, klimaatimpact…) de komende decennia. 
Wij voelen ons in deze uitspraak ten onrechte benadeeld in een zaak van algemeen belang. De 
bedoeling van de website is toch ook de rechtspraak dichter bij de bevolking te brengen. 
Wij hadden hier graag op uw begrip gerekend nadat wij in dit dossier reeds veel inspanningen 
hebben gedaan om onze gefundeerde stelling te verdedigen tot op vandaag. Wij voelen ons ook 
gesterkt door veel gelijkluidende standpunten van een aantal deskundigen en rechtstreeks 
betrokkenen. 

B. Wij verwijzen nu naar ons verzoekschrift op blz 3-4 met de verschillende punten 1 tot en met 8 
onder de titel “Concreet: wat is de schade of waarom is het nu uitvoeren van de 
Oosterweelverbinding nefast?”. Deze geven duidelijk aan dat de verzoekers samen met de bevolking 
in heel het Vlaams Gewest er belang bij hebben dat de uitvoering van de Oosterweelverbinding 
geschorst wordt.  Deze schorsing is bovendien dringend want het betreft een mega investering die 
niet zomaar kan teruggedraaid worden. Dit beroep betekent de laatste kans om deze investering 
een halt toe te roepen en alternatieven een kans te geven: voorrang voor de modal shift en tegelijk 
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het organiseren van een gebruiksperiode met de infrastructuur op volle capaciteit. Zie de bijlagen bij 
ons verzoekschrift en bij onze bezwaartekst. 

C. We zijn met opzet niet gegaan voor een vernietigingsprocedure, maar wel voor een schorsing, en 
dat komt dus neer op uitstel. We willen (reeds ruim 10 jaar!) namelijk een testperiode vragen, 
waarbij voor de allereerste keer de sinds 30 jaar (!) bestaande infrastructuur (= het systeem R1-R2) 
min of meer op haar volle waarde wordt gebruikt (waarbij bij beide tunnels KT en LHT eenzelfde 
tolregime bestaat). 
Het gebruik van deze basisconfiguratie werd gesuggereerd door het bureau Arup/SUM in 2009, en 
werd ook daarna meermaals voorgesteld maar altijd verworpen. Zie ook onze bezwaartekst en de 
bijlagen. 
Wijzelf (via Paul Van den Bossche als privé persoon) hebben die configuratie officieel voorgesteld in 
onze inzending (zie bijlage 2) voor het Plan-MER eind 2011. De test met de basisconfiguratie moet 
samen met de huidige verkeerscijfers aantonen dat de vergunning van het werk (vooral de omvang 
ervan) onterecht is. 

Het tolvrij maken of veranderen van tolregime van de LHT werd door de overheid gedurende jaren 
verschillende keren om diverse (of helemaal geen) ‘redenen’ afgewezen, of de vraag of suggestie 
ervoor genegeerd. 

D. Nu met de huidige beslissing zijn de capaciteitsvereisten (zie Plan-MER en Project-MER) niet 
gesteund op de huidige actuele verkeerscijfers, maar op doorrekeningen die duidelijk (zie de 
verkeerscijfers van het Vlaams Verkeerscentrum de jongste jaren) tot een overdimensionering 
leiden. We hebben hier dus te maken met onjuiste cijfers, en die leiden tot onjuiste besluiten. 
Bovendien is de modal shift de laatste decennia sterk verwaarloosd geworden, terwijl we in 
Vlaanderen te allen prijs het wegverkeer moeten beperken of zo mogelijk terugdringen. 
Die stelling is quasi unaniem uitgesproken door alle betrokkenen met o.a. de standpunten van de 
Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), van TreinTramBus (TTB), van de Vlaamse 
Reizigersbond (Rebo), van de burgerbewegingen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland, van het 
Havenbedrijf Antwerpen, van het ‘Panel voor Klimaat en Duurzaamheid’ (de expertengroep die een 
rapport opstelde voor de klimaatmaatregelen in 2019), van de Vlaamse Regering zelf in haar 
ontwerp voor Mobiliteitsplan (2013-2014)…Zie ook de bijlagen. Zelfs in het Project-MER wordt 
uitgegaan van een ams (ambitieuze modal shift), waarvoor geen concrete plannen zijn aangetoond. 

Indien duidelijk (cijfers, gevolgen op het terrein met concrete argumenten) wordt aangetoond dat 
de Oosterweelverbinding toch de beste beslissing is in combinatie met een prioritaire grote modal 
shift (fiets, ov, goederenspoor, waterweg) (zie bijlagen), zullen we die aanvaarden. 

E. In uw beschikking schrijft u: “Meer in het bijzonder rust op de verzoekende partij de bewijslast om 
met voldoende concrete, precieze en aannemelijke gegevens  aan te tonen dat de afhandeling van 
de vernietigingsprocedure te laat zal komen om de verwezenlijking van de aangevoerde nadelige 
gevolgen, die voor haar persoonlijk voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de bestreden 
beslissing, te voorkomen”. 

In de begroting 2021 voor MOW staan de Oosterweel werken dit jaar ingeschreven voor  ca 3,158 
miljard euro overheidsinvesteringen (zie bijlage 1). De schorsing is dus dringend als we willen 
voorkomen dat ook maar een fractie van dit bedrag ten onrechte wordt uitgegeven en vooral voor 
we de weg inslaan voor een overdreven bijkomende wegcapaciteit de komende decennia. 

F. De verwijzing naar “voor haar persoonlijk…” suggereert dat wanneer personen of verenigingen 
opkomen voor een algemeen belang deze klacht of vordering niet doorslaggevend kan zijn. Dat is 
een miskenning van een verantwoordelijke houding. Wij stellen vast dat de politici zowel als de 
deskundigen en het middenveld onvoldoende concreet weerwerk hebben geboden tegen de 
plannen van de Vlaamse Regering. De hierboven (punt D) vermelde uitspraken blijven uiteindelijk 
loze woorden die door de Vlaamse Regering niet ernstig worden genomen. Straks staan we voor de 
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voldongen feiten zonder dat er eerst een alternatief (tolvrije LHT) werd getest dat geen blijvende 
nadelige gevolgen met zich meebrengt. 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

Antwerpen, 25/03/2021 

 

Bijlagen: 

1. GIP 2021 MOW - November opmaak: overzicht 

2. Indiening voorstel Plan-MER in 2011 door Paul Van den Bossche: 

a. Inspraakformulier 

b. Tekst 

c. Schetsen 1 tot 4 

3. Uittreksel website DBRC: “Wanneer kan ik het verzoek tot schorsing indienen?” 


