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Adviesvraag voorontwerp van voorkeursbesluit van het complex project naut¡sche
toegankelijkheid tot de achterhaven van Zeebrugge

Mijnheer de minister

Op 5 maart vroeg het departement Mobiliteit en Openbare Werken de MORA om advies over het
voorontwerp van voorkeursbesluit van het complex project ter verbetering van de nautische
toegankelijkheid tot de achterhaven van Zeebrugge.

De adviesvraag kadert in het proces van de complexe projecten dat een gefaseerde en
convergerende besluitvorming voorziet op basis van vier onderscheiden fasen en drie
beslismomenten. ln dit proces adviseerde de MORA op 18 november 2016 reeds over de
alternatievenonderzoeksnota.

De Raad benadrukte in dat advies het belang van een evenwichtig participatietraject en van
transparante communicatie. Daarnaast vroeg de Raad om in het kader van het
alternatievenonderzoek de impact van de projecten op de mobiliteit in en rond de havenzone in
te schatten. De MORA vindt deze aanbevelingen terug in de gevolgde procesaanpak.

De MORA vindt het positief dat hij om advies wordt gevraagd in verschillende fasen van het
proces. Hierdoor kan de Mobiliteitsraad als strategisch adviesorgaan van het
mobiliteitsmiddenveld in Vlaanderen het proces mee bewaken en vanuit de invalshoek mobiliteit
een inbreng te doen. De projecten die als complex project worden geselecteerd hebben immers
vaak een impact op de verkeersafwikkeling en in en/of rond de projectzone.

De Raad blijft ervan overtuigd dat via een brede participatie zoals deze georganiseerd is in het
kader van het complex project Zeebrugge, het draagvlak voor de complexe projecten kan
vergroten. De MORA hoopt dat hij ook in de toekomst verder betrokken wordt bij de complexe
projecten die zich situeren binnen het domein mobiliteit en openbare werken.

Aangezien de Mobiliteitsraad principieel niet adviseert over operationeel-technische aspecten
van individuele projecten, doet de Raad over het voorliggende voorontwerp van voorkeursluit
geen specifieke uitspraken. Voorafgaand aan de keuze voor het voorkeursalternatief Visartsluis
op de huidige locatie met ondertunneling van de NX, is een uitgebreid alternatievenonderzoek
gevoerd en is een ruim participatietraject doorlopen. De keuze wordt ook duidelijk gemotiveerd.
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Na de goedkeuring van het voorkeursbesluit volgt de uitwerkingsfase met als doel het
voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project. De MORA benadrukt dat
bij de verdere uitwerking van het project de mobiliteits- en verkeersveiligheidsaspecten in brede
zin moeten blijven meegenomen worden. De bereikbaarheid, de doorstroming en de
verkeersveiligheid voor zowel het wegverkeer als voor het openbaar vervoer, de fietsers en de
voetgangers moeten maximaal gegarandeerd worden.

Momenteel zijn elf projecten als complex project geselecteerd en hebben een aantal projecten
zich effectief op gang getrokken op basis van de nieuwe procedure. Aangezien de methodiek van
de complexe projecten voor iedereen nieuw is, wil de MORA na realisatie van een aantal
projecten, het proces van de complexe projecten in een ruimere context evalueren en
onderzoeken of met deze nieuwe aanpak de doelstelling "sneller door beted' effectief gerealiseerd
wordt. De Raad gaat na via welke formule deze evaluatie het best kan aangepakt worden.

Met vriendelijke groeten

Daan Schalck

voorzitter
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