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Hoofdstuk 1: Algemene inleiding
Opzet van de procesnota
Voorliggende procesnota ondersteunt de onderzoeksfase van het project ‘Verbeteren van de
leefbaarheid voor de bewoners van de wijk Klein-Rusland (Zelzate)’ in het kader van het decreet
complexe projecten.
Doelstelling van de procesnota
Voorliggende procesnota is een informatief document, geen beslissingsinstrument. De doelstelling
van de nota is:
-

Verschaffen van informatie over de procesaanpak aan alle betrokken stakeholders:
adviesinstanties, burgers, actiegroepen, bedrijven, overheden, ...
Op hoofdlijn aangeven van de mogelijke, verder in het planningsproces te onderzoeken en af
te wegen oplossingsalternatieven
Weergeven hoe en wanneer inspraak kan worden geleverd en op welke plaatsen de
informatie (digitaal en analoog) beschikbaar is
Beschrijven van de communicatieaanpak in functie van transparantie van het proces.

Een procesnota heeft geen formele status, ze is louter informatief voor burgers en betrokken
actoren. De voorliggende procesnota is een evolutief document dat tijdens de loop van het proces
steeds geactualiseerd wordt. Zo blijft iedereen op de hoogte van de meest recente stand van zaken
van het project. De procesnota is continu raadpleegbaar op de websites www.complexeprojecten.be,
www.gentsekanaalzone.be, www.zelzate.be en op www.gouverneurbriers.be.
Deze procesnota omschrijft de krijtlijnen van de aanpak van het project. Hoe zal het project tijdens
het gehele verloop van het proces worden uitgewerkt? In hoofdstuk 2 wordt de doelstelling van het
project weergegeven.
Een derde hoofdstuk gaat dieper in op de noodzakelijke onderzoeken die onderdeel uitmaken van de
onderzoeksfase van het complex project. Een tweede luik van dit hoofdstuk betreft de
stakeholdersanalyse. Er wordt nagegaan op welke wijze de actoren betrokken worden tijdens de loop
van het proces en wat hun belangen zijn. In een derde luik van dit hoofdstuk wordt de
processtructuur opgebouwd.
In het vierde hoofdstuk wordt de focus gelegd op het geplande communicatie- en participatietraject.
Hoe zal u als belangenactor gedurende de loop van het proces op de hoogte worden gehouden?
Welke inspraakmomenten zijn er? Hoe kan een actor constructief meebouwen aan het project?
Wanneer het procesverloop en de processtructuur helder zijn, wordt ook duidelijk of er financiële
afspraken nodig zijn. Dit wordt beschreven in een vijfde hoofdstuk.
Het zesde hoofdstuk geeft de vervolgstappen weer die het project nog moet doorlopen tot de eerste
spadesteek.
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Hoofdstuk 2: Probleemdefinitie en projectdoelstellingen
2.1 Omschrijving van de problematiek

Klein-Rusland is één van de kanaaldorpen en -wijken in het Gentse havengebied. Het kampt al ruim
twintig jaar met ernstige leefbaarheidsproblemen. Deze Zelzaatse woonbuurt ligt geïsoleerd ten
opzichte van de kern van Zelzate en andere woonkernen door de E34-snelweg en -tunnel, de R4west, het Zeekanaal en omringende bedrijventerreinen. Over een oplossing voor de bewoners van
deze sociale woonbuurt wordt er veel en regelmatig gesproken en gestudeerd, maar op het terrein
gebeurt er (erg) weinig. De leefkwaliteit gaat er dan ook zienderogen op achteruit en dit in schril
contrast met de andere kanaaldorpen.
Alle woningen in de – deels architecturaal en stedenbouwkundig waardevolle – buurt zijn in
middelmatige tot slechte staat. De belangrijkste reden hiervoor is het gebrekkig onderhoud van de
woning en de niet goed uitgevoerde toevoegingen voor de bouwfysische verbetering van de
experimentele bouwtechniek met asbeton, zoals het plaatsen van de bakstenen voorzetwanden en
de ingrepen ter remediëring van het opstijgend vocht. Dit zorgt er voor dat de woningen vandaag
vochtig zijn en sterk verwaarloosd. . De combinatie van de ruimtelijk geïsoleerde ligging van de wijk
te midden infrastructuur en industriële omgeving en de slechte toestand van de woningen maakt dat
ongeveer 35% van de 229 woningen op dit ogenblik leegstaan . De wijk veroudert in fors tempo. En
de sociale cohesie die er tot enkele jaren geleden nog was, is verdwenen. Voor sociale
huisvestingsmaatschappij cvba Wonen die nagenoeg de volledige wijk in eigendom heeft, is dit een
acute noodsituatie. De industriële omgeving raakt stilaan gesaneerd en de hinder daarvan voor de
bewoners is afgenomen. Ooit was de wijk een toonbeeld van vernieuwende architectuur, een groene
tuinwijk. Over een oplossing voor de bewoners van deze sociale woonbuurt wordt er veel en
regelmatig gesproken en gestudeerd, maar op het terrein gebeurt er (erg) weinig. De leefkwaliteit
gaat er dan ook zienderogen op achteruit en dit in schril contrast met de andere kanaaldorpen.
Broodnodige ingrepen tot woningverbetering of vervanging komen veel te traag op gang. Redenen
daarvoor zijn onder meer de ruimtelijk geïsoleerde ligging te midden infrastructuur en industriële
omgeving die de aantrekkelijkheid om in deze wijk te (komen) wonen naar beneden haalt, de
erfgoedwaarde en de onduidelijkheid over (de financiering van) de eventuele restauratie van de
woningen, de gewestelijke financieringsvoorwaarden inzake sociale huisvesting en de
reservatiestrook voor de E34-verbinding en de havenspoorlijn Zeebrugge-Antwerpen.
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Toch is de woonbuurt Klein-Rusland een thuis voor ongeveer 250 bewoners. Het is nog steeds een
groene tuinwijk en een uniek voorbeeld van de stedenbouwkundige en architecturale
ontwikkelingen in de 20ste eeuw. De industriële omgeving raakt stilaan gesaneerd en de hinder
daarvan voor de bewoners is gevoelig verminderd.
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2.2. Projectdoelstellingen
Hoofddoelstelling:
De belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van KleinRusland zodat de huidige buurtbewoners (zowel huurders als eigenaar- bewoners) zo snel mogelijk in
een voor hen betaalbare woning met hedendaags comfort in een leefbare woonomgeving kunnen
wonen.
2.3. Voorstel projectgebied


Het ganse grondgebied van de gemeente Zelzate kan worden meegenomen als
projectgebied. Tezamen met het onderzoek naar het behoud van de woonbuurt Klein
Rusland kunnen binnen alternatief 3 (zie hoofdstuk 3.1 voor een beschrijving van de
mogelijke alternatieven) ook potentiële plekken voor herlocalisatie van het wonen mee
opgenomen worden in het projectgebied, zoals nl. Denderdreve-oost, Krekelmuyter, oud
spoor-westkade en enkele locaties in centrum Zelzate. In de onderzoeksfase wordt dit
verfijnd.



Microniveau: de focus ligt op Klein-Rusland en de directe omgeving.
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2.4. Wat houdt de procesaanpak van de complexe projecten in?
De procesaanpak is gebaseerd op de procedure die in het decreet van 25 april 2014 betreffende
complexe projecten werd uitgetekend. De procedure omvat 4 fases (verkenningsfase,
onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase) met drie beslismomenten (startbeslissing,
voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter voorbereiding van het
voorkeurs- en projectbesluit). De onderzoeken en procedures verlopen op een geïntegreerde manier.
Alle alternatieven worden op een gelijkwaardige wijze onderzocht. De nieuwe bijhorende
procesaanpak betreft een werkwijze die steunt op participatie, openheid en overleg. De procedure
en de nieuwe aanpak beogen samen een efficiënt en kwaliteitsvol proces, dat gericht is op de
realisatie van een complex project binnen een aanvaardbare termijn en met een maximaal draagvlak.
Een gedetailleerd schematisch overzicht van de opeenvolgende processtappen is terug te vinden op
www.complexeprojecten.be.
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Hoofdstuk 3: Voorstel van aanpak
De Vlaamse regering heeft op 26 februari 2016 de startbeslissing goedgekeurd. Na de
verkenningsfase bevinden we ons nu in de onderzoeksfase. Die fase heeft als doel de verschillende
alternatieve oplossingen met mekaar te vergelijken en te komen tot een gemotiveerde afweging van
die alternatieven in het voorkeursbesluit.
3.1. Voorgenomen onderzoek
De voorbije jaren werden tal van (deel)onderzoeken uitgevoerd over bepaalde aspecten van deze
wijk. Er is het masterplan uit 2007. Er is een uitgebreide erfgoedwaardering van de woonwijk
gepubliceerd op inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/12197. Het Agentschap Onroerend
Erfgoed bereidde de proefrestauratie van de 4 beschermde woningen in de wijk voor rekening
houdend met de hedendaagse normen voor sociale woningbouw en met de bestaande
financieringsmogelijkheden. Elk van deze onderzoeken en studies bevatten aspecten die een bijdrage
kunnen leveren voor de studies die op 11 augustus 2016 werden opgestart.
Om de alternatieven gelijkwaardig te kunnen onderzoeken en vervolgens te komen tot een
voorkeursalternatief, werden 2 onderzoeken uitgeschreven:
1. Een strategisch ontwerpend onderzoek, dat oplossingsgerichte en haalbare voorstellen aanlevert
voor de complexe problematiek die zich stelt
2. Een strategisch effectenonderzoek, dat een effectenbeoordeling doet van de verschillende
alternatieven en een rapportage over de financiële implicaties van de verschillende alternatieven
Bij de zoektocht naar de realisatie van betaalbare woningen met hedendaags comfort voor de
huidige bewoners in een leefbare woonomgeving, wordt de hele waaier van mogelijkheden
onderzocht, gaande van volledig behoud (en versterking) als woonwijk tot gedeeltelijk of volledige
verwijdering en herlocalisatie van de wijk of alternatieve invullingsmogelijkheden van de gebouwen.
Verschillende opties worden onderzocht en gekoppeld aan de alternatievenclusters. Dat gebeurt in
een matrixmodel. Te onderzoek opties zijn bv. volledige restauratie, gedeeltelijke restauratie,
gedeeltelijke sloop, volledige sloop, volledige nieuwbouw, gedeeltelijke nieuwbouw, gehele of
gedeeltelijk behoud als sociale woonwijk, gehele of gedeeltelijke private ontwikkeling, inbrengen van
andere functies in de wijk,… Combinaties van deze opties, uitgezet in een matrix, leiden tot
alternatieven binnen drie alternatievenclusters. Drie mogelijke alternatievenclusters, met hun
varianten, eventueel aangevuld met de voorstellen die uit de inspraak naar voren komen, zullen op
een gelijkwaardige wijze worden onderzocht:
- Alternatiefcluster 1: volledig behoud en opwaardering van de woonwijk op de site.
Bij de verdere uitwerking van dit alternatief zijn meerdere variante uitwerkingen mogelijk, gaande
van enerzijds een volledige restauratie van de wijk tot anderzijds een gedeeltelijke restauratie en een
gedeeltelijke nieuwbouw van de woonbuurt of gaande van gedeeltelijk behoud als sociale
woningbouw tot gedeeltelijke private ontwikkeling.
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- Alternatiefcluster 2: gedeeltelijk behoud en omvorming tot een gemengde wijk van wonen en
werken.
Bij de verdere uitwerking kunnen meerdere alternatieven mogelijk zijn gaande van gedeeltelijke
restauratie tot gedeeltelijke nieuwbouw en van gedeeltelijk behoud van de sociale woonwijk tot een
volledig private ontwikkeling van de woonwijk.
- Alternatiefcluster 3: volledige verwijdering en herlocalisatie van het wonen naar één of meerdere
kwaliteitsvolle woonbuurten in de omgeving.
Door op verschillende criteria (ruimte, financieel, milieu, woonkwaliteit, leefbaarheid, impact op
erfgoedwaarden, …) de alternatieven met mekaar te vergelijken, kan een onderbouwd
voorkeursbesluit voorbereid worden.
Aan de hand van strategisch ontwerpend onderzoek worden deze verschillende alternatieven de
komende maanden verder uitgewerkt.
Om de randvoorwaarden van de toekomstige infrastructuren helder te krijgen (E34-tunnel en
havenspoorlijn) werd een werkgroep ‘randvoorwaarden infrastructuren’ opgericht, die een eerste
maal samenkwam op 28 april 2016. Een volgende workshopvergadering is voorzien op 30 september
2016, na de opstart van de studies.
Na de verdere uitwerking van de alternatieven, in nauwe samenwerking met de overheidspartners
en de bewoners, wordt de alternatievenonderzoeksnota opgemaakt. Deze nota geeft een
beschrijving van de doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het complexe project en
bepaalt de reikwijdte van het geïntegreerde onderzoek. De nota beschrijft meer in detail welke
alternatieven er mogelijk zijn en hoe de effecten van het complexe project zullen onderzocht
worden.
Iedereen kan inspreken op de alternatievenonderzoeksnota. De maatschappelijke discussie over het
project en de (mogelijke) alternatieven die onderzocht moeten worden op hun haalbaarheid,
gebeurt best zo vroeg mogelijk in het proces. Vandaar dat de stuurgroep wil inzetten op een nauwe
samenwerking met de inwoners van Klein-Rusland en andere betrokkenen om zo vroeg mogelijk in
het proces inzicht te krijgen in de behoeften naar wonen, publieke ruimte,….
De bewonersgroep zal in een vroege fase betrokken worden bij het onderzoek via een workshop.
Daarin wordt samen met de onderzoekers nagedacht over de uitwerking van de alternatieven.
Voorafgaand aan de formele raadpleging van publiek en adviesinstanties zal er ook een infomarkt
georganiseerd worden die inzicht geeft in de krijtlijnen van de mogelijke alternatieven. Op die manier
beschikt iedereen over alle informatie om een uitspraak te doen in het kader van de raadpleging van
de alternatievenonderzoeksnota.
3.2. Onderlinge afstemming van het te voeren onderzoek
Met de alternatievenonderzoeksnota zorgen we ervoor dat alle onderzoeken gelijktijdig kunnen
werken met dezelfde informatie en basisgegevens. Het is van belang gedurende de opmaak van de
studies op regelmatige basis de voortgang na te gaan en de afstemming tussen de verschillende
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studies te verzekeren. Onderstaand schema heeft de interactie tussen het strategisch ontwerpend
onderzoek, het strategisch effectenonderzoek en de projectregisseur weer.
complexe projecten

strategisch ruimtelijk
onderzoek

Start onderzoeksfase

Uitwerken van schematische
schetsontwerpen alternatieven

Opmaak
alternatievenonderzoeksnota

strategische effectenbeoordeling

projectregisseur

Bewaken voortgang,
stakeholders betrekken

Opmaak
alternatievenonderzoeksnota

Publieke consultatie
en adviesverlening

Bewaken voortgang

Publieke consultatie en
adviesverlening
organiseren

Geïntegreerd
effectenonderzoek

Alternatieven uitwerken via
strategisch ruimtelijk
onderzoek

Effecten alternatieven
beoordelen

Bewaken voortgang,
stakeholders betrekken

Synthesenota en
voorontwerp
voorkeursbesluit

Uitwerken
voorkeursalternatief, input
aanleveren voor
kostenberekening

Uitwerken
voorkeursalternatief,
kostenberekening
alternatieven

Synthesenota opmaken,
bewaken voortgang,
stakeholders betrekken

Adviesverlening +
vaststellen ontwerp
voorkeursbesluit

bewaken voortgang,
stakeholders betrekken

Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek
organiseren

voorkeursbesluit

Bewaken voortgang en
voorbereiden
uitwerkingsfase

Volgende acties voorzien we:
-

Alle uit te voeren onderzoek start vanuit dezelfde alternatieven. Al die alternatieven worden
gelijkwaardig onderzocht. Wanneer alternatieven moeten worden bijgestuurd vanuit één
specifieke studie dan gebeurt dit in overleg en na afstemming met de overige
deelonderzoeken. Dit om een globale afweging van de verschillende alternatieven mogelijk
te maken.
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-

-

-

Wanneer verschillende thematische werkgroepen worden opgezet dan wordt op regelmatige
tijdstippen teruggekoppeld naar de stuurgroep waar de onderlinge samenhang van het
geheel wordt bewaakt.
Een bespreking van de ontwerp eindrapporten met het projectteam, de stuurgroep en de
bewonersgroep. Hierover wordt ook teruggekoppeld met de bevolking op twee infoavonden.
De synthesenota die de conclusies van de onderzoeken bundelt, wordt ruim verspreid.

3.3. Mogelijke knelpunten/risico-analyse
De knelpunten van het proces worden best vooraf al ingeschat. Dit gaat samen met de acties die
worden genomen om aan de knelpunten tegemoet te komen.
Bij een eerste screening van het project werden de volgende mogelijke risico's aangehaald:
verdwijnen van erfgoed
- de feitelijke, slechte en alsmaar dalende leefbaarheid voor en draagkracht onder de huidige
buurtbewoners
- de bijzondere situatie van de woonbuurt met meervoudige problematieken, die op alle vlak
(en van alle initiatiefnemers) hoogstaande, meer dan doorsnee oplossingen vereist om
globaal tot een goede nieuwe situatie te kunnen komen
- de kosten verbonden aan de realisatie van de alternatieven
- de beperkte (financiële) draagkracht van alle lokale actoren (bewoners, gemeente, sociale
huisvestingsmaatschappij).
Hoe deze aanpakken?
-

Door alle relevante stakeholders van bij de start te betrekken
Opmaak van een specifieke kostenanalyse in de onderzoeksfase
Afstemming van het te voeren onderzoek
Inbrengen van voldoende plannings- en ontwerpwerkzaamheden in de aanpak, met
een externe kwaliteitsbewaking en –ondersteuning dmv een expertenteam
Inzet van substantiële Vlaamse middelen (later, na keuze van het
voorkeursalternatief).

3.4. Actoren en belanghebbenden
Volgende oplijsting van actoren geeft de betrokken actoren weer. Wanneer tijdens de loop van het
proces bijkomende partners worden gedetecteerd, dan krijgen deze alsnog een plaats in de
processtructuur zoals opgenomen in de onderstaande paragrafen. Het voorliggende document is een
evolutief document dat tijdens de loop van het studiewerk kan worden geëvalueerd en bijgestuurd.

3.4.1. Betrokken partners
Lokaal niveau
gemeente Zelzate
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cvba Wonen
Bovenlokaal niveau
Havenbedrijf
provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerde voor ruimtelijke planning
provincie, dienst ruimtelijke planning
projectbureau Gentse kanaalzone
Vlaams niveau
agentschap Onroerend Erfgoed
Ruimte Vlaanderen
Bemiddelaar
departement Mobiliteit en Openbare Werken
Agentschap Wegen en Verkeer
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Wonen Vlaanderen
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: dienst MER, dienst VR, afdeling Milieuvergunningen
team Vlaams Bouwmeester
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Infrabel
begeleiding door team complexe projecten
3.4.2. Belangengroeperingen/adviesraden/burgers
bewonersgroep (bevoorrechte actor, regelmatig overleg)
eigenaars van gronden
Huurdersbond Oost-Vlaanderen of Vlaams Huurdersplatform.
3.4.3. Voorstel voor procesorganisatie
De trekkersrol wordt opgenomen door de gouverneur met ondersteuning van het Projectbureau
Gentse Kanaalzone. De gouverneur heeft de opdracht gekregen van de ministers van Omgeving,
Onroerend Erfgoed, Wonen, Mobiliteit en Openbare Werken. Hij koppelt op regelmatige basis terug
naar de kabinetten. Iris Lauwaert neemt de taak op van projectregisseur. Het projectbureau Gentse
Kanaalzone treedt op als procesverantwoordelijke.
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3.4.3.1. Stuurgroep
De stuurgroep wordt voorgezeten door de gouverneur en is samengesteld uit de afgevaardigden van
belangrijkste overheidspartners. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de zorg dat het proces op
koers blijft en uitkomsten levert volgens de vereiste kwaliteit. De stuurgroep neemt oa. volgende
taken op: de krijtlijnen van het project uitzetten; de voortgang opvolgen en bijsturen indien nodig;
de tijdige en kwalitatieve levering van de geplande producten bewaken ; voorstellen en
tussenresultaten valideren; fiat geven om volgende procesfases aan te vatten; de kostprijs van het
project bewaken en de procesfase afsluiten in functie van de politieke beslissing.
Samenstelling:
gemeente Zelzate
provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerde voor ruimtelijke planning
projectbureau Gentse Kanaalzone
cvba Wonen
agentschap Onroerend Erfgoed
Ruimte Vlaanderen
Wonen Vlaanderen
departement Mobiliteit en Openbare Werken (afdeling Maritieme Toegang, bemiddelaar,
mobiliteitsbegeleider)
Agentschap Wegen en Verkeer
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Team Vlaams Bouwmeester
Afdeling Maritieme Toegang
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Begeleiding door team complexe projecten

3.4.3.2. Projectbureau Klein-Rusland
Het projectbureau fungeert als expertenteam en bestaat uit een mix van mix van inhoudelijke
deskundigen en procesmatige experten. Ze begeleidt ook de twee onderzoeksprojecten. De leden
van het projectbureau dragen binnen hun entiteit verantwoordelijkheid voor het project en
ondersteunen projectgerelateerde beslissingen die binnen en buiten hun kennisdomein vallen. Het
projectbureau Gentse Kanaalzone is aangeduid als projectverantwoordelijke en Iris Lauwaert
fungeert hierbinnen als projectregisseur.
De projectregisseur is het communicatieve scharnierpunt en de verantwoordelijke voor het proces.
De projectregisseur organiseert de samenwerking tussen alle betrokken partijen en fungeert als
aanspreekpunt. Hij draagt zorg voor de coördinatie van de volledige administratieve procedure.
Hij/zij vormt in dit verband de link tussen de gouverneur en de betrokken administraties. Het is
essentieel dat hij/zij als een ‘bemiddelaar/facilitator’ erop toeziet dat alle relevante administraties
tijdig betrokken worden bij het project, maar ook tijdig al hun opmerkingen geven en daar later niet
op terug komen. De projectregisseur is ook een aanjager. Zijn/haar ultieme opdracht is het doen
slagen van het proces.
Concreet staat de projectregisseur in voor:
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organisatie en voorbereiding van de stuurgroep, projectbureau en bewonersgroep en van de
eventuele werkgroepen en bilaterale overleggen
bewaakt de voortgang en de afstemming tussen het strategisch ruimtelijk onderzoek en het
strategisch effectenonderzoek
bereidt de synthesenota van de onderzoeksfase voor en bereidt het voorontwerp van
voorkeursbesluit voor
organiseert mee een marktbevraging voor mogelijke private participatie in het project
de communicatie naar de stakeholders en de bewoners via infoavonden, nieuwsbrief en de
website
het bewaken van het budget

Samenstelling:
Projectregisseur
Projectbureau Gentse Kanaalzone
Provincie Oost-Vlaanderen
Agentschap Onroerend Erfgoed
Wonen Vlaanderen
Team Vlaams Bouwmeester
CVBA wonen
Ruimte Vlaanderen
Gemeente Zelzate
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Team complexe projecten
3.4.3.3. Bewonersgroep
De bewonersgroep bestaat uit een delegatie van geïnteresseerde buurtbewoners, die actief open in
de buurt communiceert. In concreto gaat het om een werkbare groep van 10 à 15 bewoners die zich
enkele jaren actief willen engageren, liefst met verschillende achtergronden. Deze groep komt
regelmatig bijeen onder leiding van de gouverneur en met ondersteuning van projectbureau.
3.4.3.4. Werkgroep Infrastructuur
De werkgroep infrastructuur werd samengesteld uit experten van verschillende overheden die
bevoegd zijn voor het realiseren of beheren van infrastructuren nabij de wijk Klein-Rusland. Zij
formuleren voor het projectbureau en de stuurgroep, de randvoorwaarden die van belang zijn bij
toekomstige infrastructuren in of nabij de wijk Klein-Rusland. Het gaat meer concreet over de
realisatie van de verdieping van het kanaal, de realisatie van een havenspoorlijn tussen Zeebrugge en
Antwerpen met een aftakking naar de Gentse Zeehaven, alsook de aan de verdieping gekoppelde
aanpassingen aan de kanaaltunnel.
Samenstelling:
Projectbureau Gentse Kanaalzone
Agentschap Wegen en Verkeer
Infrabel
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Agentschap Maritieme Toegang
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Ruimte Vlaanderen
Gemeente Zelzate
Team complexe projecten
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Hoofdstuk 4: Communicatie- en participatietraject
4.1. Informatieve kanalen

Voor alle vragen met betrekking tot het complex project van Klein Rusland kan men terecht bij de
gouverneur van Oost-Vlaanderen (Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent). Mailen kan op
het emailadres info@gentsekanaalzone.be. De info over het complex project wordt opgenomen op
de projectwebsite: www.gentsekanaalzone.be.
Tijdens de verkenningsfase werd een info-avond georganiseerd voor ruime bevolking (7/10/2015).
Een nieuwe info-avond met terugkoppeling naar de ruimere bevolking zal worden georganiseerd bij
de start van de raadpleging van de alternatievenonderzoeksnota, in het voorjaar van 2017. Tevens
wordt voorzien in een regelmatig overleg met de bewonersgroep; de bewonersgroep kwam samen
op 3/11/2015 en 22/3/2016 . Een volgend overleg is voorzien op 3/10/2016. Zij worden de komende
maanden actief betrokken bij de uitwerking van de alternatieven.
Alle buurtbewoners zullen via een nieuwsbrief (opgemaakt i.s.m. stuurgroep en de bewonersgroep)
regelmatig op de hoogte worden gehouden van de laatste stand van zaken van het project. Een
eerste nieuwsbrief werd verstuurd in juni 2016 en is beschikbaar op de projectwebsite. Een tweede
nieuwsbrief wordt voorzien in het najaar van 2016.

4.2. Organisatie van de inspraak
Alle betrokkenen worden op de hoogte gebracht na het nemen van elke nieuwe stap in het proces.
Er wordt gewerkt aan de opmaak van een alternatievenonderzoeksnota (AON) die weergeeft welke
alternatieven zullen worden onderzocht in het geïntegreerde onderzoek en op welke wijze/volgens
welke methodieken het onderzoek gevoerd zal worden. Na opmaak van deze AON wordt deze
voorgelegd aan het publiek voor inspraak.
Het is de bedoeling dat er uit de inspraak zoveel mogelijk zinvolle en bruikbare ideeën komen om het
voorgenomen onderzoek te verbeteren en/of te vervolledigen. Het publiek, alsook het
maatschappelijke middenveld en alle andere betrokken instanties krijgen de mogelijkheid om
aanvullingen te geven over de inhoud van het gevoerde onderzoek in de
alternatievenonderzoeksnota.
Het feit dat de alternatievenonderzoeksnota geraadpleegd kan worden, wordt bekendgemaakt :
- via een bericht in ten minste één dagblad of in het gemeentelijk infoblad
- tijdens een info-avond voor de bevolking
- EN door aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente.
De alternatievenonderzoeksnota zelf kan op volgende manieren geraadpleegd worden :
1. bij de overheid die de startbeslissing heeft genomen en op haar website
2. op de website complexe projecten (www.complexeprojecten.be)
3. op de website van de dienst Mer
4. bij de gemeente Zelzate en op haar website
5. op de projectwebsite www.gentsekanaalzone.be
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Iedereen heeft vervolgens 30 dagen de tijd om opmerkingen te formuleren.
Met behulp van een overwegingsdocument wordt vervolgens aangegeven hoe er met de reacties van
de burgers en adviesinstanties wordt omgegaan.
4.3. Participatie
Om de bewoners van klein Rusland de kans te geven bij te dragen aan het proces wordt volgende
participatieve aanpak voorgesteld:
 Frequent overleg met een bewonersgroep.
 Bespreking ontwerp alternatievenonderzoeksnota en ontwerp eindrapport met de
bewonersgroep.
 Twee workshops met de bewonersgroep in het kader van het ontwerpend onderzoek.
 Twee info-avonden voor alle buurtbewoners over de alternatievenonderzoeksnota en over
het eindrapport.
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Hoofdstuk 5: Financiële afspraken
5.1. Raming van de middelen m.b.t. het proces
Voor de onderzoeksfase zullen een reeks proceskosten dienen gemaakt te worden. In eerste
instantie betreft het onderzoekskosten voor het ontwerpen en het vergelijken van (minimaal) de drie
alternatieven en een financiële inschatting van de kostprijs voor de realisatie van elk alternatief. Er is
een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal betrokken partijen goedgekeurd op 26/6/2016
voor de onderzoeksfase van het complex project Klein Rusland. In deze samenwerkingsovereenkomst
zijn middelen voorzien voor de uitvoering van twee strategische onderzoeken (strategisch
ontwerpend onderzoek en strategisch effectenonderzoek) en voor de aanstelling van een deeltijdse
projectregisseur voor een periode van 2 jaar vanaf 1 juli 2016.

5.2. Raming van de middelen m.b.t. de uitvoering (een globale inschatting)
Het noodzakelijke budget voor de uitvoering hangt nauw samen met het alternatief dat gekozen zal
worden in het voorkeursbesluit. Tijdens de onderzoeksfase zal een geïntegreerd onderzoek worden
uitgevoerd voor alle te onderzoeken alternatieven. Realisatiekost vormt een essentieel onderdeel
van het onderzoek. Dit laat toe om onder meer op basis van de kostprijs een gefundeerde keuze te
maken voor het meest gewenste en haalbare alternatief.
5.3. Mogelijkheden voor publiek-private samenwerking (PPS)
Verder onderzoek moet hier uitwijzen of het project potentieel heeft om ontwikkeld te worden of
delen ervan in publiek - private samenwerking.
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Hoofdstuk 6: Vervolgstappen
De afspraken die in de procesnota worden gemaakt worden gevalideerd door de Vlaamse Regering
met de startbeslissing. Na het nemen van de startbeslissing gaat de onderzoeksfase van start. Zoals
in het inleidende hoofdstuk beschreven is deze procesnota een dynamisch document dat in de loop
van het proces regelmatig geactualiseerd wordt op basis van nieuwe inzichten of een gewijzigde
omgevingscontext. Door het publiek karakter van de procesnota verhoogt de transparantie van het
proces.
In de onderzoeksfase worden alle actoren en het brede publiek betrokken. Het participatie- en
communicatietraject waarvoor in deze procesnota de krijtlijnen werden vastgelegd, wordt in de
praktijk omgezet. Alle informatie, het studiewerk, de historiek en de verslagen worden gebundeld en
op transparante wijze beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerden.
De eindresultaten van het geïntegreerd onderzoek worden gebundeld in de synthesenota. Op basis
van het onderzoek kunnen alternatieven opzij worden geschoven of verfijnd, tot een alternatief
overeind blijft die het voorwerp zal uitmaken van het ontwerp van voorkeursbesluit. Over beide
documenten wordt advies gevraagd aan de adviesinstanties. Het ontwerp van voorkeursbesluit
wordt vervolgens formeel aan het publiek voorgelegd via een openbaar onderzoek. Met behulp van
een overwegingsdocument wordt dan weer aangegeven hoe er met de reacties van de burgers en
adviesinstanties wordt omgegaan.
In het voorkeursbesluit wordt gekozen voor een alternatief. Na het beëindigen van de
onderzoeksfase volgen nog de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase.
De uitwerkingsfase van een complex project volgt op de goedkeuring van het voorkeursbesluit, die
één mogelijke alternatief naar voor schuift. Het doel van de uitwerkingsfase is om dit
voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project en om de uitvoeringswijze te
bepalen.
Bij de start van de uitwerkingsfase wordt de projectonderzoeksnota opgemaakt. Deze nota beschrijft
enerzijds het project en de flankerende maatregelen die opgenomen zijn in het voorkeursbesluit.
Anderzijds bepaalt deze nota wat er nog onderzocht moet worden. Daar waar het onderzoek in de
vorige fase zich eerder op een strategisch niveau afspeelde, zal de focus nu op het eigenlijke
projectniveau liggen. Met behulp van een overwegingsdocument wordt aangegeven hoe er met de
reacties van de burgers en adviesinstanties op de projectonderzoeksnota wordt omgegaan.
De synthesenota omvat de eindresultaten van de geïntegreerde effectenonderzoeken. Op basis van
de onderzoeksresultaten worden bepaalde uitwerkingen met mekaar vergeleken qua voor- en
nadelen, tot er uiteindelijk één uitvoeringswijze overeind blijft. Dit gekozen alternatief wordt
geformuleerd in een ontwerp van projectbesluit. Over synthesenota en ontwerp projectbesluit wordt
advies gevraagd aan de adviesinstanties. Het ontwerp van projectbesluit wordt formeel aan het
publiek voorgelegd via een openbaar onderzoek. Weer wordt er met behulp van een
overwegingsdocument aangegeven hoe er met de reacties van de burgers en adviesinstanties wordt
omgegaan.
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Het projectbesluit is een beslissing van de bevoegde overheid over het geheel van vergunningen,
machtigingen, het bestemmingsplan en het actieprogramma om op die manier tijdig de juiste
instrumenten te kunnen inzetten. Het projectbesluit omvat ook aspecten van beheer en monitoring.
Het kan in sommige projecten ook de toewijzing inhouden van een project aan een private partner.
De uitvoeringsfase van een investeringsproject volgt op de goedkeuring van het projectbesluit. Het
doel van de uitvoeringsfase is enerzijds om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Anderzijds is het belangrijk om ook de nodige stappen wat betreft het beheer, de monitoring en de
evaluatie van het project uit te voeren. De processtructuur wordt aangepast in functie van de
uitvoering en technische uitwerking op het terrein. Ook in deze fase blijven participatie en
communicatie cruciaal.
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