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Advies Project One Ineos

Mevrouw de minister
U vroeg de Mobiliteitsraad om advies over het dossier voor de medefinanciering van een nieuwe
investering (Project One) van Ineos op de terreinen in de Haven van Antwerpen. Het dossier
werd voor advies aan de MORA voorgelegd krachtens art. 3 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 december 2007 betreffende de voorwaarden voor en de procedure tot
toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de
havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancierings-percentages dit dossier
voor ter advies.
De Mobiliteitsraad besliste om geen advies te verlenen en verwijst voor de motivering van de
beslissing naar zijn adviezen van 6 april 2021 over het verdiepen van de kaaimuur aan de
noordzijde van het Vijfde Havendok en van 16 juli 2021 over wijzigingen in het Havendecreet.
Daarin gaf de MORA aan dat het adviseren van specifieke en technische havengebonden
investeringsprojecten niet strookt met de opdracht van de strategische adviesraden zoals
opgenomen in het bestuursdecreet en vraagt hij de Vlaamse Regering om samen met de havens
na te gaan welke de meest aangewezen procedure is om de Vlaamse financiering voor dergelijke
projecten te begeleiden. Ook vroeg de MORA om het besluit van 14 december 2007 te wijzigen,
zodat het adviseren van de individuele subsidie- en medefinancieringsprojecten niet meer aan de
Mobiliteitsraad als opdracht toebedeeld wordt.
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De Raad vindt het een goede stap dat de Vlaamse Regering de vraag om het besluit van 14
december 2007 te wijzigen opneemt in de regelgevingsagenda voor 2022 en hoopt dat een
gepast regelgevend initiatief binnen deze timing effectief kan worden gerealiseerd.
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