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Twee auditoraatsverslagen voor Nieuwe Sluis Zeebrugge
Lopende trajecten gaan verder in afwach ng van arrest Raad van State
We willen u met deze nieuwsbrief informeren over een nieuwe stap binnen de lopende procedures
bij de Raad van State in het kader van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. Het
projec eam hee begin december 2020 twee verslagen ontvangen van de auditeur van de Raad
van State. Die verslagen zijn nog geen deﬁni eve beslissingen.

Verzoekschri en tot nie gverklaring bij Raad van State
Enkele par jen hebben in 2019 bij de Raad van State een verzoekschri tot nie gverklaring van het
voorkeursbesluit ingediend. In het voorkeursbesluit hee de Vlaamse Regering de huidige Visartsluis
aangeduid als loca e om de nieuwe sluis te bouwen.

Auditoraatsverslagen zijn klaar
Voor de Raad van State een uitspraak doet over de verzoekschri en, analyseert de auditeur de
argumenten van de par jen. Die analyse, een beoordeling van de verzoekschri en en een advies,
werden gebundeld in de auditoraatsverslagen. Uit de verslagen komt naar voor dat de auditeur
adviseert om het voorkeursbesluit te vernie gen. Dit advies is nog geen deﬁni eve beslissing.

Deﬁni eve uitspraak Raad van State
Deze verslagen van de auditeur zijn een advies voor de Raad. Het is dus afwachten of de Raad van
State in haar uitspraak het advies van de auditeur zal volgen. Wanneer er een deﬁni eve uitspraak
is, zullen we u ook daarover informeren.

Lopende trajecten worden verdergezet
In afwach ng zal het projec eam de lopende trajecten verder uitvoeren. Na een analyse is namelijk
gebleken dat de uitkomsten van deze trajecten zinvol zijn voor het verdere verloop van het project,
ongeacht de uitkomst van de uitspraak van de Raad van State. Maar ook vanuit menselijk oogpunt is
het niet wenselijk om deze trajecten stop te ze en. Concreet lopen er op dit moment vijf trajecten:
Het geïntegreerd onderzoek: het lopend studiewerk wordt verder afgewerkt. Dit onderzoek
bundelt al de technische studies over de bouw en inpassing van de nieuwe sluis.
Het verwervingstraject met eigenaars van woningen die binnen de projectperimeter van de
nieuwe sluis liggen: eigenaars die eerder werden geïnformeerd over het feit dat hun woning
binnen deze perimeter ligt en de mogelijkheid hadden hun woning vervroegd vrijwillig te
verkopen aan de overheid, kunnen dit nog al jd.
Het begeleidingstraject met bedrijven die binnen de projectperimeter van de nieuwe sluis
komen te liggen: alle getroﬀen bedrijven werden door de trajectbegeleider reeds
gecontacteerd over hun speciﬁeke situa e.
Het lee aarheidstraject: in dit traject bekijkt het projec eam samen met de omgeving welke
maatregelen de hinder jdens en na de werken zoveel mogelijk kunnen beperken. Ook hier
krijgt het projec eam nog al jd graag te horen van de bewoners wat er lee . De geplande
par cipa etafels in het voorjaar zullen dan ook nog al jd plaatsvinden.
De aanstelling van een gebiedscoördinator voor Zeebrugge: momenteel loopt de procedure
voor de aanstelling. Deze vacature gaat bovendien breder dan alleen het project Nieuwe Sluis
Zeebrugge.

Vragen en meer informa e?
Zodra er meer informa e is over de procedures bij de Raad van State, zal het projec eam u hierover
informeren. Indien u vragen hee over het project, kan u die stellen via e-mail naar
nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be of via het nummer 0800 20 229. De laatste informa e
over het project vindt u ook steeds op de website www.nieuwesluiszeebrugge.be.
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