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Bemerkingen bij het kennisgevingsdossier project-Mer-aanleg van een Butadieenleiding vanf
de Antwerp Gas Terminal (LO) tot aan Fina Antwerp Olefins (RO) in het Antwerps
Havengebied.
Er is weinig op te merken op voorgestelde inhoud en werkwijze voor het MER, desalnietteming wennsen we
enkele kleine opmerkingen te maken:
-

lijst met aan te schrijven administraties en openbare besturen:
o

Aangezien het project uitgevoerd wordt in de invloedsfeer van het linkerscheldeoevergebied en
meer bepaald de compensatiegebieden Groot Rietveld en Vlakte van Zwijndrecht is het
wenselijk dat ook de beheerscommissie compensaties linkerscheldeoever bij het proces
betrokken worden

-

P. 26 tabel 4-1: De Kaderrichtlijn water en het decreet IWB zijn ons inziens wel van toepassing omdat
die eveneens handelen over grondwater. In die gedachtengang zou het ook wenselijk kunnen zijn de
VMM bij het proces te betrekken

-

P.35: de erkende natuurreservaten betreffen compensatie gebieden voor de bouw van het
Deurganckdok

-

P. 56 : Waarom worden de bestemmingen op het gewestplan van 2000 weergegeven, terwijl het
gewestplan van 78 momenteel geldt?

-

P.54-P.59: er is een contradictie in de opgegeven termijn waarin de werken zullen uitgevoerd worden
(maart 2005 vs najaar 2004 als startdatum)

-

P86: buitendijkse polderlandschap moet waarschijnlijk binnendijks zijn?

-

P. 93: Ook het compensatieprogramma van het validatiedecreet en het Natuurontwikkelingsplan dat in
het kader van de Langetermijnvisie werden opgesteld zijn hier relevant.

-

Kaart 7: de legende ontbreekt
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