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Deze non-paper heeft tot doel de Vlaamse Regering te informeren over de voortgang in de 
totstandkoming van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan @UP) voor het zeehavengebied 
van Antwerpen. 

Rekening houdende met de bestaande gevoeligheden, moet de non-paper toelaten de verdere 
stappen voor het gewestelijk RUP te kunnen zetten met het oog op het zo snel mogelijk 
organiseren van een plenaire vergadering 

Op 11 september 2009 koos de Vlaamse regenng voor de uitbreiding van de haven van 
Antwerpen conform het maatschappelijk meest haalbaar altemaaef (MMHA) zoals omschreven 
in het plan-MER en de daaraan verbonden milderende en natuurcompenserende maatregelen. Ze 
gelastte de bevoegde ministers met de verdere uitwerking van dit alternatief, onder andere de 
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in overeenstemming met het principieel 
programma voor het nip en de opmaak van het bijbehorende onteigeningsplan. Voorafgaand aan 
de plenaire vergadeling voor het nip dienen de betrokken ministers een gemotiveerde afweging te 
maken van d e  door het plan-MER voorgestelde milderende en natuurcompenserende 
maatregelen die betrekking hebben op het MMHA. 



 
 
 



Op basis van een non-paper dd. 29 oktober 2010 'Gewestelijk ruimtelijk Uitvoeringsplan 
afbakening zeehavengebied Antwerpen' werd door de Vlaamse Regering beslist volgende 
aanpassingen door te voeren aan het voorontwerp RUP : 

De opname van de Ettenhovense polder; 
de overdruk 'zone Saeftinghe' te schrappen daar tijdelijke nahlur en tijdelijke landbouw 
mogelijk zijn via de Vlaamse Codex RO; 
bet onteigeningsplan voor Doelpolder Midden te schrappen. 

Ter voorbereiding van de vergadering van 11 feb& 2011 werden de, aan de reeds 
goedgekeurde non-papers, aangepaste grafische plannen, voorschriften en toelicbtingsnota van 
het RUP overgemaakt aan ikw. 

In tussentijd kwam de vraag vanuit de BAM en het havenbedrijf om in het RUP mogelijkheden te 
voorzien voor de realisaue van een bouwdok voor de tunnelelementen voor de 
Oostuweelverbinding. * 
Verder aanpak van de resterende issues in het totstandkoniingsproces van 
het awakeningsgrup 'Haven antwerpen' 

Op basis van de interkabinettenwerkgroep van 10 mei 2011 werden volgende afspraken gemaakt: 

I A. Met betrekking tot het bouwdok voor tunnelelementen ~ o ~ t e n v e c l t u n n e l ~  . .- 

De typevoorschriften horende bij de gebieden voor watefweghfrasauctuur (voor het gehele 
zeehavengebied ) worden beperkt aangevuld met een specifiek gebiedsgericht voorschrift in 
functie van een tijdelijk bouwdok zonder expliciete aanduiding van bouwdok op het plan. 

Het voorschrift wordt als volgt aangepast: 

Artikel L3. Gebied voor 
watemeginfrasmictuur 

Onder aanhorigheden van waterwegen wordt onder 
andere verstaan: 

sluizen, liften, hellende vlakken, stuwen, 



 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 


