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De Raad van State deed uitspraak in de zaak die bewoners van Doel en omgeving (actiegroep Doel 2020) 
hadden aangespannen tegen het Vlaamse Gewest in verband met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(GRUP) “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” dat in 2013 door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd. 
Met de toentertijd genomen beslissing veegde de Vlaamse Regering alle bezwaren en opmerkingen die tij-
dens het openbaar onderzoek ingediend werden met één pennentrek van tafel. De uitbreiding van de haven 
moest en zou er komen, ten koste van alles en iedereen. Maar dat was blijkbaar zonder de waard gerekend, 
hier de Raad van State, het hoogste gerechtshof in ons land. De Raad van State is vlijmscherp in haar oordeel 
en vernietigt het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013 houdende de definitieve vaststelling van het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’, linker Scheldeoevergebied. 
Het luik rechter Scheldeoevergebied en het westelijk deel van het Logisitiek park Waasland (Beveren, langs 
N49 en Verrebroekstraat) blijven buiten schot en worden niet vernietigd. Daarmee worden, na de vernietiging 
van de havenbestemmingen op de linker Scheldeoever van december 2016, waaronder de zone voor het 
Saeftinghedok, nu ook de groenbestemmingen teniet gedaan. De Raad van State ziet beide bestemmings-
wijzigingen immers samen als één onwettig procédé.

De uitspraak zat er aan te komen, toch voor wie met gezond verstand naar het dossier kijkt. Het siert de ac-
tiegroep Doel 2020 dat ze zich niet laten intimideren en vol voor hun zaak gaan, nu al decennia lang. Wie de 
streek kent van de tijd vóór de grote infrastructuur- en natuurinrichtingswerken, gelooft zijn ogen niet wanneer 
hij er nu komt. De vruchtbaarste poldergond wordt zogezegde nieuwe natuur of verdwijnt onder logistieke 
terreinen. Met het vellen van arrest door de Raad van State valt de rechtsgrond voor de aan de gang zijnde 
werkzaamheden weg en moeten die stopgezet worden. Maar dat gebeurde tot op heden (woensdag) nog niet. 
De lokale burgemeester heeft nochtans de bevoegdheid om in te grijpen en een onwettige werf te verzegelen. 
Wordt hij onder druk gezet van hogerhand om te blijven stilzitten of neemt hij alsnog zijn verantwoordelijkheid? 
We kijken alvast uit naar het ogenblik dat de kranen en bulldozers stilvallen. Het ganse verhaal van de onop-
houdelijke havenuitbreidingen, annex natuurcompensaties, toont nog maar eens aan hoe zeer onze sector 
de speelbal geworden is van de grondhonger uit verschillende hoeken. 

Met het arrest ligt alles open om de klok eens goed terug te draaien en alle reeds uitgevoerde werken on-
gedaan te maken en alles in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Of dat zal gebeuren is echter sterk te 
betwijfelen, maar zo onrealistisch is het niet.

Misschien is het arrest ook de aanleiding om eens stil te staan bij de planningsprocessen en vergunningsver-
lening voor dergelijke megalomane projecten. 

Het futuristische Havenhuis op rechteroever daverde ongetwijfeld op zijn tengere grondvesten bij het bekend 
worden van het arrest. En akkoord, het wordt misschien ooit duidelijk dat het een Pyrrusoverwinning was, 
maar het geeft wel aan dat je de moed nooit mag laten zakken in dergelijke dossiers. 

De aanhouder wint (deze keer), David tegen Goliath!
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