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Mevrouw de minister 

 

Op 10 april 2020 vroeg u de MORA om advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse 

Regering tot vaststelling van de afbakening van het havengebied in het 

Linkerscheldeoevergebied en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 

2001 houdende de aanduiding van de voorlopige begrenzing van de havengebieden. 

Het voorontwerp van besluit bakent het havengebied Antwerpen in het Linkerscheldeoevergebied 

af. Daarmee geeft het uitvoering aan het decreet van 30 maart 2018 dat o.m. voorziet in 

rechtsgronden voor het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en 

de Vlaamse Regering toelaat een bestuurlijke afbakeningslijn voor het havenbedrijf vast te 

leggen.  

Met de gedeeltelijke vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 

zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’ door de Raad van State in 2016 

verviel immers ook de afbakeningslijn van het havengebied van Antwerpen op de 

Linkerscheldeoever. 

De MORA vindt het positief dat met het besluit duidelijkheid wordt gecreëerd over de afbakening 

van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied en dat daarmee het juridisch vacuüm 

wordt weggewerkt.  

De afbakening creëert rechtszekerheid voor het Havenbedrijf Antwerpen en De Maatschappij 

voor het haven, grond- en industrialisatiebeleid op de linkerscheldeoever. Dit is noodzakelijk  voor 

de dagelijkse uitoefening van de havenbestuurlijke bevoegdheden en de bevoegdheden die 

verband houden met de grenzen van het havengebied zoals het grondbeleid en het 

industrialisatiebeleid. 

De Raad formuleert verder geen bijkomende opmerkingen bij het voorontwerp van besluit.  
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Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat van de Mobiliteitsraad. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Daan Schalck    Frank Van Thillo 

Voorzitter    Algemeen Secretaris 

 

 

 

 

 


