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1 INLEIDING 

 
In uitvoering van het decreet complexe projecten van 25 april 2014 werd door het 
projectbureau Gentse Kanaalzone een alternatievenonderzoeksnota opgemaakt voor het 
complex project “Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-
Rusland (Zelzate)”. Dit document werd op 2 februari 2017 goedgekeurd door de Stuurgroep 
van het complex project Klein-Rusland. Zoals opgenomen in het decreet moet deze 
alternatievenonderzoeksnota een raadpleging doorlopen. Dit overwegingsdocument geeft 
een overzicht van de raadpleging, de ontvangen inspraakreacties en adviezen, de 
antwoorden hierop en een overzicht van de aanpassingen aan het document die daaruit 
desgevallend voortvloeien. 
 

2 RAADPLEGING 
 
2.1 VERLOOP 
 
De alternatievenonderzoeksnota doorliep van 8 februari 2017 tot en met 11 maart 2017 een 
raadpleging die op de volgende wijze werd ingericht: 
- Bekendmaking van de raadpleging via publicatie van onderstaande advertentie in de krant 
het Reclameblad (Zelzate) op datum van 8 februari 2017 
 



3 
 

 
 
- Bekendmaking van de raadpleging via aanplakking 
- Bekendmaking van de onderzoeksnota op volgende websites: 

* www.gentsekanaalzone.be/klein-rusland  
* www.zelzate.be  
* www.mervlaanderen.be 
* www.complexeprojecten.be 

- Bekendmaking via een projectgebonden nieuwsbrief aan de bewoners van de wijk op 3 
februari 2017 
 
De alternatievenonderzoeksnota werd van 8/2/2017 tot en met 25 maart 2017 voor advies 
voorgelegd aan volgende adviesinstanties:  
 

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 

Departement Kanselarij en Bestuur (KB) 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO); 

Strategische Adviesraad Vlaamse Woonraad (Vlaamse Woonraad); 

http://www.gentsekanaalzone.be/klein-rusland
http://www.zelzate.be/
http://www.mervlaanderen.be/
http://www.complexeprojecten.be/
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Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad); 

Strategische Adviesraad Mobiliteitsraad (MORA); 

Gemeente Zelzate 

Gecoro Zelzate 

Havenbedrijf Gent 

Infrabel NV 

Fluxys NV 

Elia  

Infrax 
 

 
2.2 INFORMATIEVERGADERINGEN 
 
Op 8 februari 2017 werd door projectbureau Gentse Kanaalzone (in samenwerking met 
studiebureaus RE-ST en Sweco) een toelichting gegeven voor de bewoners van Zelzate. Op 
deze informatiemarkt werd de alternatievenonderzoeksnota toegelicht. Op 14 februari 2017, 
2 maart 2017 en 7 maart 2017 gingen er zitdagen door in BOC Klein-Rusland. Tijdens deze 
zitdagen konden bewoners bijkomende toelichting vragen, inspraakreacties indienen of 
vragen stellen over de alternatievenonderzoeksnota.  

 
2.3 OVERZICHT VAN DE INSPRAAKREACTIES 
 
Van volgende instanties werd een briefadvies ontvangen: 
 
Departement LNE  
VMM  
Infrax  
Fluxys 
Gemeente Zelzate  
Minaraad Vlaanderen  
Mora Vlaanderen 
Team Vlaams Bouwmeester 
Elia  
Infrabel nv  
Departement MOW  
Gecoro Zelzate  
Departement RWO  
Vlaamse Woonraad 
SARO  
Departement WVG  
 
Van volgende instanties werd geen advies ontvangen: 
Havenbedrijf Gent 
Departement Kanselarij en Bestuur 
 
Daarnaast werden in het kader van de publieke raadpleging in totaal 7 schriftelijke 
inspraakreacties ontvangen, die als volgt verdeeld zijn: 
• 7 particulieren 
 
Deze inspraakreacties werden ontvangen per mail of afgeleverd op het gemeentehuis van 
Zelzate. 
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Een gedetailleerd overzicht van de adviezen en inspraakreacties met toekenning van een 
referentienummer is opgenomen in tabelvorm 
 
Tabel 1: Overzicht van alle ontvangen adviezen en inspraakreacties 

NUMMER NAAM TYPE WOONPLAATS DATUM 

1 Elia Nutsbedrijf Merksem 8 maart 
2017 

2 Mora Adviesraad Brussel 28 
februari 
2017 

3 Atelier Vlaams 
Bouwmeester 

Overheidsdienst Brussel 9 februari 
2017 

4 Fluxys  Nutsbedrijf Brussel 19 
februari 
2017 

5 Particulier 
 

Bewoner Zelzate 15 
februari 
2017 

6 College  Overheidsdienst Zelzate 13 maart 
2017 

7 Particulier 
 

Bewoner Zelzate 10 maart 
2017 

8 VMM Overheidsdienst Brussel 28 
februari 
2017 

9 Departement 
Leefmilieu, Natuur en 
Energie 

Overheidsdienst Brussel 10 maart 
2017 

10 Infrabel Overheidsdienst Brussel 14 
februari 
2017 

11 Particulier 
 

Particulier Gent 24 
februari 
2017 

12 Infrax Nutsbedrijf Antwerpen 28 
februari 
2017 

13 Particulier 
 

Bewoner Zelzate 7 maart 
2017 

14 Particulier 
 

Bewoner Zelzate 8 maart 
2017 

15 Particulier 
 

Bewoner Zelzate 8 maart 
2017 

16 Particulier 
 

Bewoner Zelzate 8 maart 
2017 

17 Minaraad Overheidsdienst Brussel 20 
februari 
2017 

18 Departement 
Mobiliteit en 
Openbare Werken 

Overheidsdienst Brussel 16 maart 
2017 

19  Gecoro Zelzate Overheidsdienst Zelzate 16 maart 
2017 

20 Saro Overheidsdienst Brussel 22 maart 
2017 

21 Departement RWO Overheidsdienst Brussel 30 maart 
2017 

22 Departement WVG Overheidsdienst Brussel 30 maart 
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2017 

23 Vlaamse Woonraad Overheidsdienst Brussel 30 maart 
2017 

 
2.4 MANIER VAN VERWERKING VAN INSPRAAKREACTIES 
 
Om de verwerking van de inspraakreacties overzichtelijk te houden, werd deze op volgende 
manier aangepakt: 
• Alle in de inspraakreacties aangedragen elementen werden gegroepeerd in categorieën. 
• Per categorie van opmerkingen werd een fiche samengesteld, waarin door het 
projectbureau Klein-Rusland een standpunt geformuleerd werd over de opmerking en waarin 
werd aangegeven op welke manier gevolg werd gegeven aan de geformuleerde 
opmerkingen. 
• In de fiche wordt per aangedragen element een verwijzing opgenomen naar de 
desbetreffende inspraakreactie, volgens de nummering van tabel 1. 
In de navolgende tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de categorieën 
 
Tabel 2 : Indeling per categorie van de ontvangen inspraakreacties 

NUMMER CATEGORIE 

1 Nutsleidingen 

2 Reservatiestrook 

3 Erfgoed 

4 Voorgestelde alternatieven 

5 Bijkomende locaties alternatief 5 

6 Mobiliteit 

7 Wonen 

8 Tekstuele aanpassingen (niet inhoudelijk) 

9 Algemene opmerkingen 

10 Kostenmodel 

11 Milieuonderzoek 

 

 
2.5 ANTWOORDEN OP INSPRAAKREACTIES 
 
In dit deel worden de inspraakreacties per categorie besproken en wordt het standpunt van 
het projectbureau Klein-Rusland hierbij geformuleerd. 
 
Categorie 1 – Nutsleidingen 

Nr. Opmerking Advies 

1 Fluxysleiding ten zuiden van de E34. Vraag van Fluxys om rekening te 
houden met bepalingen en voorschriften. 

Fluxys 

2 Binnen de voorbehouden zone van 5 meter aan weerszijde van de as is 
het planten van bomen verboden tenzij vermeld in de bijgevoegde lijst 

Fluxys 

3 Binnen de zone van 5 meter aan weerszijden is het oprichten van 
gebouwen, tuinhuizen, carports, gesloten lokalen, tenten,… verboden. Ook 
opstapelen van goederen, uitvoeren van diepsonderingen, wijzigen 
bodemniveau alsook alle werken die de stabiliteit van de ondergrond 
wijzigen, zijn niet toegelaten.  

Fluxys 

4 Er dient rekening gehouden te worden met een voorbehouden zone (5 
meter ter weerszijden) en een beschermde zone (15 meter ter 
weerszijden).  

Fluxys 

5 Infrax vernieuwde in 2009 het volledig distributienet laagspanning in de wijk 
(naar ondergronds net) m.u.v. K. Mercierplein, waar nog een bovengronds 
net aanwezig is. Ook openbare verlichting is gerenoveerd. In de 

Infrax 
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Strijderslaan is de distributiecabine gerenoveerd in 2005 (deze voedt de 
volledige wijk). De middenspanningskabels zijn gedeeltelijk vernieuwd in 
2004 en bevinden zich aan de zuidkant (Vrijwilligerslaan en 
Verminktenlaan). De wijk is volledig voorzien van lagedrukgasnet 
aangelegd tussen 1991 en 2009. De impact zal afhangen van het gekozen 
alternatief. Een ontwerp met nieuwe wegenis betekent vermoedelijk ook 
een volledig nieuwe aanleg van de nutsleidingen. 

 
 
Inhoud van de opmerkingen 
 
De nutsbedrijven Fluxys en Infrax gaven informatie mee met betrekking tot hun 
nutsleidingen. Net ten noorden van de wijk ligt een aardgasleiding van Fluxys. Deze geeft 
concrete richtlijnen mee met betrekking tot installaties in de nabijheid van hun net.  
 
Reactie op de opmerkingen 
 
Bij de verdere uitwerking van de alternatieven dient er rekening gehouden te worden met de 
richtlijnen van Fluxys met betrekking tot hun leidingen. Meer specifiek heeft dit mogelijks 
impact op de scenario’s 1-2-3 bis waarbij het K. Mercierplein volledig behouden blijft. Het 
aardgasnet van Fluxys loopt langs het K. Mercierplein. Bij de uitwerking in de projectfase 
dient rekening gehouden te worden met de wettelijke bepalingen hieromtrent. 
 
Bij de uitwerking van het kostenmodel zal voor de verschillende scenario’s rekening 
gehouden moeten worden met het vernieuwen van de nutsleidingen. In alternatief 4 en 
vermoedelijk ook in alternatief 5 zal de volledige nieuwe aanleg van de nutsleidingen 
ingerekend moeten worden. In alternatief 1-2-3 kunnen de bestaande nutsleidingen zoveel 
mogelijk behouden blijven.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota 
In hoofdstuk 4.4 werd een paragraaf toegevoegd: 4.4.5 Nutsleidingen waar de relevante 
informatie uit de adviezen worden opgenomen. Bij de methodologie Kostenberekening werd 
een post ‘nutsleidingen’ toegevoegd.  
 
Categorie 2 – Reservatiestrook 

Nr. Opmerking Advies 

6 Impact van reservatiestrook mag niet betekenen dat het K. 
Mercierplein op lange termijn doormidden wordt gesneden en de 
omliggende woonbebouwing wordt gehalveerd. Indien 
reservatiestrook niet bebouwd kan worden, pleit men voor verhuis 
en alternatief 5.  

Atelier 
Vlaams 
Bouwmeester 

Reactie In de alternatieven 1bis, 2bis en 3bis is het K. Mercierplein 
behouden. Alternatieven met behoud van het K. Mercierplein 
worden mee onderzocht in het geïntegreerd onderzoek. Een keuze 
voor één alternatief is in deze fase nog niet aan de orde.  

Geen 
wijzigingen 

7 Nieuwe wijk op een beperktere perimeter op deze afgelegen 
locatie is geen goede oplossing op lange termijn. 

Atelier 
Vlaams 
Bouwmeester 

Reactie Het geïntegreerd onderzoek zal de verschillende alternatieven 
wegen op verschillende disciplines waaronder de discipline mens 
en ruimte. Op basis van het geïntegreerd onderzoek kunnen 
conclusies getrokken worden over de alternatieven 3, 3bis en 4.  

Geen 
wijzigingen 

8 In de nota wordt er later vanuit gegaan dat de reservatiestrook in 
elk geval zal volstaan voor de later te realiseren werken (diepere 
wegtunnel, spoortunnel en aansluiting op spoorlijn 55). Een 

DRWO 
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reservatiestrook die op plannen aangeduid is voor werken die 30 
tot 50 jaar later misschien uitgevoerd zullen worden moet, zeker 
gelet op de mogelijke impact op een aantal scenario’s van dit 
complex project, grondig geëvalueerd worden.  

Reactie De evaluatie van de reservatiestrook is in het kader van de 
afweging van de alternatieven niet voorzien. Vanuit het project 
worden wel alternatieven voorgesteld die gedeeltelijk in de 
reservatiestrook opgenomen zijn. Verder wordt uitgegaan in functie 
van het geïntegreerd onderzoek van een invulling van de volledige 
reservatiestrook op lange termijn.   

Geen 
wijzigingen 

9 De AON beschrijft voorafgaand aan de mogelijke alternatieven 
enkele randvoorwaarden. Deze hebben voornamelijk te maken met 
(toekomstige) infrastructuurwerken (zoals een nieuwe autotunnel, 
havenspoorlijn, verbreding sluis….). Het is momenteel niet duidelijk 
in hoeverre deze werken effectief zullen uitgevoerd worden (en 
desgevallend op welke termijn). Om hierop enigszins te anticiperen 
wordt een reservatiestrook voorzien bij de alternatieven 
(uitgezonderd bij herplaatsing woonwijk).  De Raad meent dat het 
aanhouden van een reservatiestrook getuigt van een omzichtige 
aanpak, en kan dit ondersteunen. Het effectief aansnijden van de 
reservatiestrook is niet voor de eerste decennia waardoor deze 
voordien functioneel kan worden aangewend, bijvoorbeeld als 
groene bufferzone. De Raad vraagt wel de impact van de 
reservatiestrook te willen nagaan op de alternatieven, in het 
bijzonder het eerste alternatief waar het behoud van het karakter 
en concept van de woonwijk vooropstaat. 

Vlaamse 
Woonraad 

Reactie Het geïntegreerd onderzoek zal aangeven hoe elk van de 
voorgestelde alternatieven zich onderscheidt, o.a. op vlak van 
erfgoed.  

Geen 
wijzigingen 

10 De reservatiestrook moet inderdaad gevrijwaard worden. Een 
aansluiting met lijn 55 zal inderdaad op maaiveldniveau gebeuren. 
De aansluiting van Klein-Rusland via wegenis zal moeten 
gebeuren door een ongelijkgrondse kruising. Infrabel vermijdt 
zoveel mogelijk nog nieuwe overwegen aan te leggen. Een goede 
afstemming naar ontsluiting – met het vermijden van overwegen – 
van dit gebied moet dan ook verder bekeken worden.  

Infrabel 

Reactie Er is nog geen beleidsbeslissing over de komst van deze spoorlijn 
en de aansluiting ervan op lijn 55. In het onderzoek wordt de 
reservatiestrook in de verschillende scenario’s gevrijwaard zodat 
binnen de voorziene bestemmingen ruimte voorzien is hiervoor. In 
deze fase van het onderzoek kan geen rekening gehouden worden 
met mogelijke gevolgen buiten de reservatiestrook.  

Geen 
wijzigingen 

11 P.27 e.v.: Wij willen nog even herhalen dat er nog geen 
beleidsbeslissingen zijn genomen i.v.m. de verdieping van het 
kanaal Gent-Terneuzen. Vandaar dat het ons moeilijk lijkt om 
hiervoor een concrete termijn in jaren in de AON op te nemen. Wij 
vragen dan ook dat de tekst overal gewijzigd wordt naar 'er zijn 
geen plannen op korte of middellange termijn om dit te realiseren', 
eerder dan over 25 à 30 jaar ten vroegste (autotunnel) of 50 jaar 
(spoortunnel) te spreken Om toch een iets concretere inschatting 
te kunnen maken, kan er in de tekst vermeld worden dat wat 
voorliggende studie betreft korte of middellange termijn wordt 
vertaald naar 25 à 30 jaar (of zelfs eerder 20 à 25 jaar). Maar het 
moet duidelijk zijn dat dit een inschatting is die in het kader van 
deze studie wordt gemaakt en dat er nog geen enkele 

DMOW 
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beleidsbeslissing hierover genomen is. Dit is dus een onzekerheid 
in deze studie en dit dient telkens ook zo aangeduid te worden. 

Reactie De tekst op pagina 27 en 28 wordt aangepast als volgt: 
“Er zijn geen plannen om deze op korte of middellange termijn te 
realiseren. In het kader van deze studie wordt korte en 
middellange termijn vertaald naar een periode van 20 à 25 jaar 
(inschatting i.k.v. deze studie). Ook een nieuw havenspoorlijn met 
spoortunnel zal niet onmiddellijk gerealiseerd worden, maar op 
lange termijn (i.k.v. deze studie te beschouwen als mogelijks pas 
binnen 50 jaar), en wanneer dit gebeurt voor het deel op de 
linkerkanaaloever wellicht later dan het deel tussen Antwerpen en 
Gent.” 

Wijziging 
tekst 

12 lndien de reservatiestrook evenwel niet mag overbouwd worden 
met de 29 woningen die erin vallen, waardoor het Mercierplein 
voor altijd een geamputeerd plein zou blijven, dan pleiten wij 
resoluut voor een verhuis en realisatie van de woonbehoefte in het 
centrum van Zelzate. 

Atelier 
Vlaams 
Bouwmeester 

Reactie in de alternatieven 1-3bis is het behoud van het K. Mercierplein 
voorzien. Naast de erfgoedwaarde spelen ook andere elementen, 
die onderzocht worden in het geïntegreerd onderzoek een rol in de 
overweging tussen alternatieven 1-4 en alternatief 5.  

Geen 
wijzigingen 

 
 
Categorie 3 – Erfgoed 

Nr. Opmerking Advies 

13 Behoud erfgoed van de wijk.  Particulier 

Reactie In de alternatievenonderzoeksnota worden verschillende 
alternatieven in kaart gebracht, waarbij het behoud van het erfgoed 
van de wijk een van de onderzochte alternatieven is. Zowel in 
alternatief 1-3 wordt het erfgoed in meer of mindere mate 
behouden.  

Geen 
wijzigingen 

14 Als uitgangspunt moet duidelijk benadrukt worden dat de 
erfgoedwaarden van de wijk Klein-Rusland bepaald worden door 
het samengaan van de architecturale en architectuurhistorische 
waarde van de woningen op zich in combinatie met het 
stedenbouwkundig concept van de tuinwijk 

DRWO 

Reactie Op basis van deze opmerking zal de tekst op pagina’s 31 
aangevuld worden als volgt: 
“De erfgoedwaarden van de wijk Klein-Rusland worden bepaald 
door het samengaan van de architecturale en 
architectuurhistorische waarde van de woningen op zich in 
combinatie met het stedenbouwkundig concept van de tuinwijk.” 

Wijziging 

15 Op pagina 31 wordt gesteld dat de eerste 4 scenario’s redelijke 
alternatieven zijn die worden gedefinieerd vanuit de 
randvoorwaarden van erfgoed. Deze formulering is niet correct 
omdat de bovenstaande essentiële combinatie van architecturale 
én stedenbouwkundige waarden in de scenario’s 3 en 4 niet meer 
aanwezig is. In deze scenario’s wordt immers volledige nieuwbouw 
– op eventueel een relict na – voorzien 

DRWO 

Reactie De zin bovenaan op pagina 31 is correct, omdat de 4 alternatieven 
wel degelijk vanuit deze randvoorwaarden vanuit erfgoed 
opgebouwd werden. In de beschrijving van de verschillende 
alternatieven op de volgende pagina’s kan de verkeerde indruk 
ontstaan dat scenario 3 en 4 dan ook nog erfgoedwaarde hebben. 

Wijziging 
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De teksten bij punt 3.4 van de alternatieven 1 t.e.m.4 werden 
aangepast zodanig dat het duidelijk is bij elk alternatief of de 
erfgoedwaarde hoog, beperkt of nihil is. 

16 Doorheen de volledige beschrijving van de scenario’s worden de 
termen “reconstructie” en “restauratie” als evenwaardig naast 
elkaar geplaatst. Met oog op behoud van en impact op 
erfgoedwaarden zijn dit geen gelijkwaardige termen. Behoud van 
erfgoedwaarden omvat immers ook het behoud van 
oorspronkelijke materialen en aangewende bouwtechnieken. Een 
duidelijke definitie zoals hoger reeds gevraagd, kan helpen. Het 
beter duiden van deze begrippen binnen de context van het project 
en binnen deze keuzes die men zal moeten maken is dus 
wenselijk. In functie van een eventuele latere betoelaging vanuit de 
onroerenderfgoed-regelgeving zullen deze termen en de daaraan 
gekoppelde werken evenmin als gelijkwaardig worden beschouwd.  

DRWO 

Reactie Onder punt 3.4.1. wordt volgende paragraaf toegevoegd:  
“ In de alternatieven wordt veelvuldig verwezen naar verschillende 
technieken om de woningen leefbaar te maken. Het betreft 
restauratie, reconstructie en renovatie. We verstaan daar het 
volgende onder: 
Restauratie: het herstel van de erfgoedelementen op basis van de 
oorspronkelijke materialen en aangewende bouwtechnieken. 
Reconstructie: het oorspronkelijk beeld van het erfgoedelement 
wordt nagestreefd, maar met gebruik van hedendaagse 
materialen.  
Renovatie: in deze nota wordt met renovatie het renoveren van de 
bestaande woningen bedoeld zodat deze terug leefbaar worden. 
Hier wordt geen rekening gehouden met erfgoedelementen en 
erfgoedwaarden. “ 

Wijziging  

17 Bij de beschrijving van de verschillende scenario’s wordt telkens 
een paragraaf ‘erfgoedconcept’ ingevuld. Deze term is vaag en 
misleidend aangezien niet elk scenario effectief een 
erfgoedconcept vertegenwoordigt. De titel van deze paragraaf kan 
beter vervangen worden door bijvoorbeeld ‘omgang met 
erfgoedwaarden’. 

DRWO 

Reactie De term ‘erfgoedconcept’ in de titels op pagina 34-49 wordt 
aangepast naar “Omgang met erfgoedwaarden”. 

Wijziging  

18 Door de manier waarop de verschillende scenario’s nu 
omschreven zijn, is het niet duidelijk dat de erfgoedwaarden in 
scenario 1 (bis) en 2 (bis) enkel overeind blijven indien de 
woningen in de reservatiestrook behouden/gerestaureerd of 
gereconstrueerd worden. Dit is wel duidelijk omschreven in 
hoofdstuk 3.4.1. maar wordt onduidelijker in de uitwerking van de 
scenario’s in hoofdstukken 3.4.2 en 3.4.4. Dit vraagt een 
afgestemde aanpassing. 

DRWO 

Reactie In hoofdstuk 3.4.2, 3.4.3 en 3.4.4 werd  dit telkens verduidelijkt. Wijziging 

19 Daarnaast blijft in de scenario’s 3 en 4 nog maar weinig van de 
erfgoedwaarden over (zie het hierboven aangehaalde belang van 
de combinatie van de architecturale en de stedenbouwkundige 
waarde). Deze scenario’s kunnen dan ook niet worden 
weerhouden als vertrekkende vanuit de erfgoedwaarden. 

DRWO 

Reactie Dit werd verduidelijkt in de tekst van hoofdstuk 3.4.5 en 3.4.6  Wijziging 

20 In hoofdstuk 3.4.5 wordt melding gemaakt van een mogelijk DRWO 
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behoud van een ‘relict’ als museumwoning. Dit is uiteraard 
mogelijk maar doet afbreuk aan de erfgoedwaarden en betekent dit 
een herevaluatie van de erfgoedwaarden en het statuut en ook 
impact op de betoelaagbaarheid. 

Reactie Het voorzien van een relict als museumwoning kan wel degelijk 
onderdeel uitmaken van het voorgestelde alternatief. De impact 
van dit voorstel op de klasseerbaarheid en de betoelaagbaarheid 
kan i.k.v. kostenmodel en voorkeursbesluit verder onderzocht 
worden.  

Geen 
wijzigingen 

21 De aanpak van de discipline bouwkundig erfgoed, landschap en 
archeologie binnen de strategische milieubeoordeling is in grote 
lijnen in orde. Evenwel ontbreekt in de voorgestelde methodiek hoe 
men restauratie enerzijds en reconstructie anderzijds tegen elkaar 
zal afwegen. Zoals eerder al aangehaald, hebben deze twee 
mogelijke manieren van omgang met de woningen een heel 
andere impact op het behoud van de erfgoedwaarden. Bij het 
criterium ‘waarde van het erfgoed’ dient dan ook een parameter 
toegevoegd te worden die refereert naar de aanwezigheid/behoud 
van oorspronkelijke materialen en technieken. 

DRWO 

Reactie De opmerking is terecht. In de strategische milieubeoordeling zal 
het onderscheid tussen reconstructie en restauratie aan bod 
komen bij de beoordeling van de erfgoedwaarden. In de AON 
wordt in het afwegingskader ‘waarde van het erfgoed’ een 
parameter toegevoegd ‘aanwezigheid/behoud van oorspronkelijke 
materialen en technieken’.  

Wijziging 
tekst 

22 We geloven in de mogelijkheid van het behoud van het erfgoed 
van deze tuinwijk voor arbeiders uit de jaren 20 van de vorige 
eeuw, op voorwaarde dat de impact van de reservatiestrook niet 
betekent dat het Kardinaal Mercierplein op lange termijn wordt 
doormidden gesneden en de omliggende woonbebouwing 
daardoor wordt gehalveerd. Bij het herstel van de wijk zijn de 
stedenbouwkundige opvattingen van het ensemble van belang: de 
pleinen, de voetwegen, de met hagen omzoomde voortuinen en de 
inpandige collectieve hoven zijn de te behouden of te herstellen 
kwaliteiten. Verder lijken ons de woningen nog steeds conform de 
huidige normen te kunnen zijn, mits in elk huis één slaapkamer 
door een badkamer wordt vervangen. Omdat erfgoed inderdaad 
ook om het behoud van authentieke bouwsubstantie gaat, zal 
minstens één woning met behoud van de asbeton dienen 
geconserveerd en gerestaureerd. Het grote verschil in kostprijs van 
restauratie t.o.v. herbouw maakt dat de restauratie van het 
volledige patrimonium maatschappelijk niet verantwoord is. Het 
belang van de erfgoedzorg botst hier met het belang van 
voldoende en betaalbare sociale huisvesting, een ambitie die we 
delen met de ontwerpers van destijds: Louis Van der Swaelmen en 
Huib Hoste. Daarom willen wij een lans breken voor reconstructie 
overeenstemmend de oorspronkelijke architectuur, maar met 
respect voor hedendaagse eisen qua comfort en 
energiezuinigheid. 

Atelier 
Vlaams 
Bouwmeester 

Reactie In de alternatieven 1-3 is steeds een bis-alternatief voorzien 
waarbij het K. Mercierplein behouden kan blijven. In de 
alternatieven 1 en 2 wordt zowel een restauratie-concept als 
reconstructie-concept onderzocht (ook in het kostenmodel). Het 
uitgangspunt van dit onderzoek is het voorzien van leefbare 
woningen voor de huidige bewoners van Klein-Rusland. Hierbij 

Geen 
wijzigingen 
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gaan we ervan uit dat de woningen aan de huidige woonnormen 
kunnen voldoen.  

23 Hieromtrent wenst de raad nog te benadrukken dat onroerend 
erfgoed een belangrijke partner is in dit project. De mate van 
behoud van het erfgoed is een belangrijke afwegingsfactor. De 
raad vindt het belangrijk dat het agentschap onroerend erfgoed 
optreedt als een facilitator, waarbij niet louter wordt gefocust op 
een behoudsgezinde reflex maar ook aandacht gaat naar de 
veranderende maatschappelijke noden en verwachtingen en naar 
een haalbaar financieel plan. 

SARO 

Reactie Het agentschap Onroerend Erfgoed is een partner en 
medefinancierder van dit project en draagt actief en constructief bij 
tot het proces. In het geïntegreerd onderzoek is de opmaak van 
een kostenmodel voorzien. De aanbeveling van deze adviesraad 
wordt behartigd bij de vertaling van het onderzoek naar een 
voorkeursbesluit.  

Geen 
wijzigingen 

 
 
Categorie 4 – Voorgestelde alternatieven 

Nr. Opmerking Advies 

24 Scenario’s 3 t/m 5 en de vraag om eventueel koppelingsgebied ten 
W mee in te vullen met woningen, gaan een heel stuk verder dan 
de doelstelling van het project, in het bijzonder wat het aantal 
woongelegenheden betreft. Wat is de ‘kritische grens’ om een 
leefbare wijk te realiseren? Zijn scenario’s 1 en 2 dan nog wel 
zinvol? 

DRWO 

Reactie Een eventuele invulling van het koppelingsgebied wordt enkel 
meegenomen als onderzoeksvraag. Deze optie vormt geen 
doelstelling van het project. Het geïntegreerd onderzoek zal de 
onderscheidende effecten van de verschillende alternatieven in 
beeld brengen. Waar de kritische ondergrens voor een leefbare 
wijk ligt, is afhankelijk van veel facetten, meer dan enkel het aantal 
woongelegenheden. Het geïntegreerd onderzoek zal verschillende 
van deze facetten onderzoeken en de onderscheidende elementen 
tussen de alternatieven in beeld brengen. Uit het onderzoek moet 
blijken of alternatieven 1 en 2 zinvol zijn. Op basis van de huidige 
info beschouwen de projectpartners deze alternatieven wel al 
redelijke te onderzoeken alternatieven.  

Geen 
wijzigingen 

25 De Raad meent dat de (geïsoleerde) ligging van de wijk, de 
omringende infrastructuur en de nabijheid van industrie een grote 
impact hebben op de leefbaarheid van de woonwijk, en allicht 
mede de achteruitgang van de wijk heeft veroorzaakt. Hoewel de 
bredere omgeving deels werd gesaneerd is het volgens de Raad 
van belang het behoud van de woonfunctie te toetsen aan de 
leefbaarheid en de kwaliteit van de huidige woonomgeving (en 
desgevallend moet beoordeeld worden in welke mate dit 
structureel kan worden verbeterd). 

Vlaamse 
Woonraad 

Reactie Het geïntegreerd onderzoek zal de diverse alternatieven 
onderzoeken op zijn leefbaarheid, via de disciplines mens, 
ruimtelijke aspecten en gezondheid, mens mobiliteit, geluid en 
lucht. Het onderzoek moet uitwijzen in welke mate de alternatieven 
1-4 zich onderscheiden van alternatief 5. 

Geen 
wijzigingen 

26 De AON geeft een voldoende aantal redelijke alternatieven weer. 
De Raad merkt op dat het onderscheid in de (eerste vier) 

Vlaamse 
Woonraad 
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alternatieven gebaseerd wordt op de erfgoedkundige beoordeling 
van de wijk (erfgoedwaarde woningen en concept als 
modernistische tuinwijk). Op basis hiervan bekomt het 
projectalternatief meer of minder vrijheidsgraden. Het lijkt de Raad 
niet zeker of het vooropgestelde vierde alternatief nog voldoende 
band heeft met het oorspronkelijke architecturale opzet. In die zin 
komt het gehanteerde criterium -gesteund op het behoud van de 
erfgoedwaarde- enigszins eenzijdig over. De Raad vraagt na te 
gaan of nog andere criteria in overweging kunnen worden 
genomen (bv. op sociaal vlak). 

Reactie De tekst met betrekking tot alternatief 3 en 4 zal aangepast 
worden. Bij alternatief 4 is de erfgoedwaarde immers niet 
behouden. In het geïntegreerd onderzoek worden ook andere 
parameters dan erfgoed meegenomen in het onderzoek. Uit het 
geïntegreerd onderzoek zal blijken op welke manier de 
alternatieven 1-4 zich onderscheiden op vlak van de diverse 
disciplines. 

Geen 
wijzigingen 

27 Het laatste vijfde alternatief betreft de herplaatsing van de wijk op 
een andere locatie in Zelzate. Gelet op de beschreven juridisch- 
beleidsmatige context in de AON is het voor de Raad niet duidelijk 
of dit alternatief als voldoende valabel kan gelden. Zo wordt onder 
meer in het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone voorzien 
om de woonwijk Klein Rusland te behouden en te versterken. Ook 
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (fase 2) gaat uit van het 
behoud van de wijk. Het is de Raad niet duidelijk in welke mate de 
juridisch-beleidsmatige context doorslaggevend en/ of bepalend is 
ten aanzien van de geformuleerde alternatieven. De Raad vraagt 
dit te expliciteren en/of te verduidelijken. 

Vlaamse 
Woonraad 

Reactie De procedure van complexe projecten laat om de ruimtelijke en de 
juridische context van een voorkeursalternatief te wijzigen, indien 
uit het geïntegreerd onderzoek blijkt dat hier nood toe is. Dit zal 
gemotiveerd worden in het voorkeursbesluit. 

Geen 
wijzigingen 

28 De Raad meent dat op basis van de intrinsieke waarde van de 
alternatieven een effectieve keuze tussen de eerste vier 
alternatieven kan worden gemaakt. Het vijfde alternatief 
daarentegen, is volgens de Raad slechts een alternatief wanneer 
de andere alternatieven niet in aanmerking worden genomen. In dit 
laatste geval lijkt het aangewezen de woonfunctie op de plaats van 
Klein Rusland te verlaten (en een andere ontwikkeling / 
bestemming te verkiezen). In het vooropgestelde vijfde alternatief 
is dan enkel het verzekeren van het (sociaal) aanbod voor de 
bewoners een criterium bij de keuze van de locatie, waarbij het niet 
duidelijk is of het uitgangspunt om een gemengd project te 
realiseren wordt aangehouden. 

Vlaamse 
Woonraad 

Reactie Doelstelling van het complex project is een oplossing te zoeken 
voor de huidige bewoners van de wijk Klein-Rusland. In geval van 
keuze voor alternatief 5 zal ook een voorstel voor toekomstige 
invulling van de huidige wijk voorgesteld worden. Ook in het geval 
van het vijfde alternatief kan het wenselijk zijn om naar een 
gemengd project te streven met een mix van sociale huisvesting 
en private ontwikkeling.  

Geen 
wijzigingen 

29 In de geest van het Witboek van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 
november 2016) lijkt het aangewezen om woningalternatieven te 
zoeken in kernen die aansluiten bij het centrum van Zelzate, 

DWVG 
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eerder dan de bestaande wijk Klein-Rusland verder in stand te 
houden. Hierbij wordt bij voorkeur geen woonuitbreidingsgebied 
aangesneden maar voorziet men wel in een verdichting of 
wooninbreiding zoals o.a. geformuleerd in de alternatieve locaties 
A1 (verdichting bejaardenwoningen Kastanjeplein) en A3 
(wooninbreiding). Hierbij kan ervoor geopteerd worden om voor de 
oudere mensen met een reële zorgvraag plaats te voorzien door 
verdichting in bestaande bejaardenwoningen (A1, waar zich ook 
een dienstencentrum bevindt). Voor de andere inwoners kan er 
gekeken worden naar alternatieven binnen het woongebied van 
Zelzate (A3). Een herlocalisatie van de inwoners van de wijk Klein-
Rusland zal bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor de 
bewoners. Daarnaast zal een herlocalisatie ervoor zorgen dat de 
bewoners in de nabijheid van de nodige basisvoorzieningen gaan 
wonen (winkels, post, crèche, apotheker, ontmoeting…), wat hun 
zelfredzaamheid (vooral voor de ouderen en zorgbehoevenden) fel 
zal verbeteren.   

Reactie Alternatief 5 voorziet in verschillende alternatieven, zowel binnen 
de kern van Zelzate als in woonuitbreidingsgebied. Het 
geïntegreerd onderzoek zal uitwijzen op welke manier deze 
alternatieven zich van elkaar onderscheiden op vlak van mens en 
ruimte.  

Geen 
wijzigingen 

30 Wij kiezen voor scenario 1 zodat de eigenheid van de wijk 
behouden kan blijven. Onze woning ligt in de reservatiestrook. Als 
de woning gestript en opgelapt wordt kan ze nog 20 jaar mee 
gaan, maar dan liefst zonder blokramen in hout.  

Particulier 

Reactie In deze fase worden de verschillende alternatieven in kaart 
gebracht en aangegeven op welke manier ze onderzocht zullen 
worden. Ook alternatief 1 zal onderzocht worden, daarbij wordt er 
rekening gehouden met woningen die gelegen zijn in de 
reservatiestrook (1bis). Het renoveren van de bestaande woningen 
wordt echter niet als een redelijk alternatief beschouwd. 

Geen 
wijzigingen 

31 Zelzate zou Zelzate niet zijn zonder Klein Rusland. Wij willen dat 
onze wijk behouden blijft. Onze wijk heeft ook een grote 
architecturale en monumentale waarde. Zowel voor onze 
gemeente als voor het nationaal erfgoed moeten we onze wijk zo 
goed mogelijk behouden. 
Klein Rusland heeft een lange, een rijke en soms een beruchte 
geschiedenis. Klein Rusland heeft een sterke  ziel. Die ziel willen 
we behouden. Daarom zijn we voorstander van de renovatie van 
de wijk. Het behoud van het stratenplan, het behoud van het 
uitzicht van de woningen kan er het best voor zorgen dat Klein 
Rusland de wijk blijft die ze altijd was. 
Een tuinwijk met een ander type huizen zal een andere sfeer 
uitademen. Een parkwijk ziet bijna geen enkele bewoner zitten. We 
willen ook niet verspreid worden over verschillende kernen in 
Zelzate, dan verdwijnt Klein Rusland. De bewoners vormen een 
echte gemeenschap en willen samen blijven wonen. 
We begrijpen dat sommige huizen dermate zijn verwaarloosd door 
de jarenlange leegstand, dat renovatie bijna onmogelijk is. Toch 
zouden ook deze huizen moeten heropgebouwd worden waarbij ze 
zo goed mogelijk op het originele gelijken. 
Daarom verkiezen wij alternatief 1 bis (erfgoed maximaal) of 
alternatief 2 bis (erfgoed beperkt) met herstel van het Kardinaal 
Mercierplein. 

Particulier 
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Reactie In deze fase worden de verschillende alternatieven in kaart 
gebracht en aangegeven op welke manier ze onderzocht zullen 
worden. Ook alternatief 1 en 2 (inclusief bisalternatieven) zal 
onderzocht worden. Het renoveren van de bestaande woningen 
wordt echter niet als een redelijk alternatief beschouwd. Uit de 
opmerking blijkt dat de bewoner ook reconstructie in beschouwing 
neemt. De reconstructie van de woningen is voorzien in de 
verschillende alternatieven. 

Geen 
wijzigingen 

32 We denken niet dat een nieuwe wijk op een beperktere perimeter 
op deze afgelegen locatie een goede oplossing is op lange termijn. 
We denken dat dit niet afhankelijk is van verschillende 
configuraties en modellen van woonbebouwing voor een nieuwe 
wijk, van grondgebonden wonen tot gestapeld wonen, van 
hofmodel tot bouwblokmodel of zelfs middelhoog- of hoogbouw. 
lnbreiding en kernversterking lijken dan beter tegemoet te komen 
aan de hedendaagse vraag naar zuiniger ruimtegebruik, meer 
ruimtelijk rendement, economie van publieke dienstverlening en 
behoud of creatie van open ruimte of zelfs ruimte voor nieuwe 
bedrijvigheid 

Atelier 
Vlaams 
Bouwmeester 

Reactie In deze fase worden de verschillende alternatieven in kaart 
gebracht en aangegeven op welke manier ze onderzocht zullen 
worden. Alternatief 5 voorziet mogelijkheden tot inbreiding en 
kernversterking in de kernen van Zelzate.  

Geen 
wijzigingen 

33 Het bijwonen van de stuurgroep op 16 februari leerde dat de 
verwachtingen van de gemeente en de huisvestingsmaatschappij 
nog ver uiteen liggen en dat hier nog bilateraal overleg nodig is. 
Het is ook zeer spijtig dat de zoekzone A2 uit de mogelijke opties 
voor verdichting werd geschrapt. Tenzij de plannen voor de 
renovatie van die wijk klaar zouden liggen voor aanbesteding, 
geloven wij dat hier een grote opportuniteit ligt voor een snelle 
oplossing. Gezien de renovatie van de naoorlogse grondgebonden 
woningen vandaag niet financieel haalbaar is, denken wij dat na 
sloop eerder gestapelde woonvormen moeten ontstaan. De 
herbouw van rijwoningen zal de maatschappij in de toekomst 
vermoedelijk opnieuw voor hetzelfde probleem stellen van sloop en 
nieuwbouw. De problematiek van grote hoeveelheden bouwafval 
kan vandaag echter niet meer genegeerd worden.  

Atelier 
Vlaams 
Bouwmeester 

Reactie De zone Debbautshoek maakt onderdeel uit van de voorgestelde 
alternatieve locaties en wordt verder onderzocht in de 
milieubeoordeling.  

Geen 
wijzigingen 

34 De raad stelt vast dat het alternatievenonderzoek sterk inspeelt op 
de slechte bouwfysische toestand van het woonpatrimonium en op 
de erfgoedwaarden van de wijk. SARO vindt het een gemiste kans 
dat de alternatieven nauwelijks ingaan op het aspect ‘leefbare 
(woon)omgeving’. SARO erkent dat dit deels geregeld zal worden 
via de verdere invulling van de koppelingsgebieden, maar vraagt 
niettemin hier meer aandacht voor binnen voorliggend complex 
project. Het aspect van een ‘leefbare (woon)omgeving’ is immers 
cruciaal voor dit plangebied. In de alternatievenonderzoeksnota 
wordt dit slechts geformuleerd als bijkomende onderzoeksvraag. 
Het is tevens wenselijk om in de alternatievenonderzoeksnota 
randvoorwaarden inzake woonkwaliteit op te nemen. 

SARO 
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Reactie In het geïntegreerd onderzoek dat volgt op deze 
alternatievenonderzoeksnota wordt via diverse disciplines de 
leefbare woonomgeving onderzocht. Het gaat onder meer over de 
disciplines ‘Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’, 
‘mens, ruimtelijke aspecten en gezondheid’ en ‘mens en mobiliteit’.  

Geen 
wijzigingen 

35 De raad benadrukt dat de leefbaarheidsproblematiek in al haar 
facetten moet worden onderzocht om tot een duurzame oplossing 
te komen. Dit vereist een geïntegreerde aanpak waarbij de 
aspecten infrastructuur, mobiliteit (ontsluiting), woonkwaliteit, 
milieukwaliteit en erfgoed op volwaardige wijze worden 
meegenomen. De raad vraagt de diverse randvoorwaarden inzake 
leefbaarheid scherper te stellen en evenwichtig door te vertalen in 
de te onderzoeken alternatieven. Ten slotte wenst de raad te 
benadrukken dat bij het onderzoeken van de alternatieven de 
principes van het witboek BRV maximaal moeten worden 
nagestreefd: ruimtelijk rendement, verdichting, niet aansnijden van 
slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden (op het vlak van 
vervoersknoopwaarde en voorzieningenniveau). 

SARO 

Reactie De door de Raad genoemde elementen zijn voorzien om verder te 
onderzoeken in het geïntegreerd milieuonderzoek. Hierbij worden 
de principes van het BRV in de effectbeschrijving mee 
opgenomen.  

Geen 
wijzigingen 

36 De onleefbare huizen afbreken en voor nieuwbouw gelegen tussen 
K. Mercierplein – Opgeëistenstraat en Vrijwilligerslaan. Daardoor 
komt er een grote oppervlakte vrij voor nieuwe woningen.  

Particulier 

Reactie Het afbreken van bepaalde clusters woningen in de huidige wijk en 
deze vervangen door nieuwbouw is voorzien in de alternatieven 1-
4 en wordt verder onderzocht.  

Geen 
wijzigingen 

37 Nieuwbouw. De oude huizen afbreken en nieuwe plaatsen op 
dezelfde locatie (met veel groen). Sociale wijk waar ook crea kan 
gedaan worden.  

Particulier 

Reactie Het vernieuwen van woningen in de huidige wijk is voorzien in de 
alternatieven 1-4. In de alternatieven is nog ruimte voor 
voorzieningen en diensten maar er zal nagegaan moeten worden 
in welke mate het haalbaar is dat er zich ook diensten en handel 
gaan ontwikkelen. De alternatieven laten toe ontmoetingsruimtes 
(buiten of binnen) te ontwikkelen. 

Geen 
wijzigingen 

38 Behoud van Klein-Rusland in de huidige vorm, eventueel d.m.v. 
afbraak en heropbouw. Maar met aanpassing van de 
binneninrichting (is nu niet functioneel) alsook aanpassing aan de 
buitenramen (grotere ramen aan de straatkant). Indien niet 
mogelijk dan scenario 2 bis.  

Particulier 

Reactie In de alternatieven 1-4 wordt wonen in de huidige wijk behouden. 
Afhankelijk van het voorgestelde alternatief varieert het te 
restaureren/reconstrueren aantal woningen zich tot eventuele 
nieuwbouw. De binnen- en buiteninrichting (op projectniveau) 
maakt deel uit van de projectvoorbereidingsfase. 

Geen 
wijzigingen 

 
 
Categorie 5 – Bijkomende locaties alternatief 5 

Nr. Opmerking Advies 

39 Pg. 48: als alternatief binnen de huidige woonzone kunnen volgende 
locaties nog bijkomend opgenomen worden: 

Gemeente 
Zelzate 
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- de Krekelmuyter nog naar voor geschoven worden. Het bestuur 
heeft immers de beleidsvisie dat binnen het grondgebied geen bij 
komende sociale woningen kunnen qerealiseerd worden, de sociale 
huisvestingsmaatschappij is vragende partij om op deze locatie 
bijkomende huurwoningen te realiseren. Het bestuur wenst dit enkel in 
overweging te nemen in het kader van het complex project 
- driehoek kanaal - Slachthuisstraat: percelen 1"t' afdeling sectie A 
602/p/3 - 605/c en d - 606/k/2 

 
- Afwerken woonlint Denderdreve ter hoogte van op te heffen KMO-
zone, waarbij de ontwikkeling kan plaatsvinden voor de percelen 
gelegen langsheen de goed uitgeruste weg: percelen 1ste afdeÌing 
sectie A 280/c - 281/a - 215/1 - 215/m - 215/k - 215/n - deel van 216/k 

 

 

Reactie De drie voorgestelde locaties worden meegenomen in alternatief 5 
voor verder onderzoek.  
Alternatief Slachthuisstraat wordt ondervangen door alternatief 5A3 en 
wordt niet als nieuw bijkomend alternatief beschouwd. 

Wijziging 
tekst 



18 
 

 
Categorie 6 – Mobiliteit 

Nr. Opmerking Advies 

40 Pg. 36, 39, 42,5: de hoofdontsluiting situeert zich bij de alternatieven in de 
wijk steeds en enkel via de Schoolstraat, kan (eventueel enkel voor zwakke 
weggebruikers) in het verlengde van de Dimitri Peniakofflaan onderzocht 
worden naar een ontsluiting naar de noordelijk gelegen wijk? Dit was in het 
oorspronkelijk ontwerp immers ook de hoofdas en zou deze functie extra 
kunnen benadrukken. Daarnaast zou de wijk minder geïsoleerd liggen ten 
opzichte van het andere woonweefsel. 

Gemee
nte 
Zelzate 

Re
act
ie 

In het milieuonderzoek wordt in de discipline Mens de ruimtelijke kwaliteit 
van de verschillende alternatieven onderzocht. Daarbij wordt ook de 
ruimtelijke samenhang van de wijk alsook ten aanzien van het centrum, de 
voorzieningen en de andere woonwijken onderzocht. Naar aanleiding van 
het onderzoek kunnen milderende maatregelen voorgesteld worden om de 
ontsluiting te verbeteren. Een bekomende ontsluiting kan een mogelijke 
milderende maatregel vormen.  

Geen 
wijziging
en 

41 Een geluidsberm voorzien aan de E34 om de geluidsoverlast te beperken. 
Een bushalte in de wijk 

Particuli
er 

Re
act
ie 

In het strategisch milieuonderzoek zal o.a. de impact van geluid kwalitatief 
en kwantitatief in kaart gebracht worden. Indien dit nodig blijkt, zullen er 
vanuit het milieuonderzoek maatregelen geformuleerd worden bij de 
verschillende alternatieven ten aanzien van geluid. Het voorzien van 
geluidsschermen of –bermen langs de E34 kan een voorstel van milderende 
maatregel zijn. In het milieuonderzoek wordt ook de bereikbaarheid met 
verschillende vervoersmodi onderzocht.  

Geen 
wijziging
en 

42 Bij alternatief 1 tot en met 4 moet een verbinding bewerkstelligd worden met 
Zelzate West om tot een minder geïsoleerde wijk te komen.  

 

Gecoro 

Re
act
ie 

In het milieuonderzoek wordt in de discipline Mens de ruimtelijke kwaliteit 
van de verschillende alternatieven onderzocht. Daarbij wordt ook de 
ruimtelijke samenhang van de wijk alsook ten aanzien van het centrum, de 
voorzieningen en de andere woonwijken onderzocht. Naar aanleiding van 
het onderzoek kunnen milderende maatregelen voorgesteld worden om de 
ontsluiting te verbeteren. Een bekomende ontsluiting kan een mogelijke 
milderende maatregel vormen. 

Geen 
wijziging
en 

 
Categorie 7 – Wonen 

Nr. Opmerking Advies 

43 Er wordt summier verwezen (scenario 5) naar eventuele DRWO 
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herlocalisatie van de sociale woonfunctie en toch behoud van de 
bestemming ‘wonen’ voor het projectgebied. De gevolgen van dit 
deelscenario (kosten/baten) dienen weergegeven te worden, net 
zoals de (financiële en andere) gevolgen i.v.m. suggesties voor 
herbestemming van het projectgebied.  

Reactie In het kostenmodel zullen de kosten voor elk van de alternatieven 
berekend worden op strategisch niveau. Een onderzoek naar de 
baten of opbrengsten van de alternatieven is niet voorzien in het 
geïntegreerd onderzoek, maar kunnen wel deel uit maken van een 
bijkomend onderzoek in functie van het voorbereiden van een 
voorkeursbesluit.  

Geen 
wijzigingen 

44 Bij de scenario’s en de gevolgen dient aandacht te gaan naar 
timing, m.a.w. naar een realistische inschatting binnen welk 
tijdskader er gedacht wordt dat elk scenario haar definitief beslag 
zal kennen. Zo zal voor het scenario 5 (herlocalisatie) er op 
gronden dienen gebouwd te worden die niet in eigendom zijn van 
de SHM, met mogelijk lange projectduur, met mogelijk nood aan 
onteigening (die moeilijk te motiveren zal zijn indien de 
bestemming ‘wonen’ voor het huidig projectgebied wordt 
behouden) en de gevolgen van een lang plan- en realisatieproces 
voor de huidige bewoning, de woonkwaliteit en de bewoners.  

DRWO 

Reactie In deze onderzoeksfase is het niet mogelijk om reeds 
gedetailleerde uitspraken te doen over de realisatietermijnen van 
de verschillende alternatieven.  

Geen 
wijzigingen 

45 De focus woonkwaliteit dient in elk scenario gegarandeerd te zijn, 
volgens de normen sociale huisvesting en woningkwaliteitsnormen 
Vlaamse Wooncode, of indien nodig dient aangegeven te worden 
waar dit een knelpunt is. De (financiële) effecten van een 
eventuele afwijking dienen vermeld en becijferd te worden om mee 
te wegen bij een eindbeslissing. Er wordt veel aandacht gegeven 
aan de woonfunctie maar is geen vermelding/aandacht voor de 
woonkwaliteit (zie p. 26), enkel een verwijzing naar ‘hedendaags 
wooncomfort’ (p.32). Dit is onvoldoende. Voor het luik erfgoed zijn 
er in punt 3.3.2. randvoorwaarden gedefinieerd, maar niet voor het 
punt Wonen. Ofwel kan een luikje randvoorwaarden ‘Wonen’ 
worden toegevoegd, ofwel kan het opgenomen worden onder 
‘algemene uitgangspunten’ (p. 32).  

DRWO 

Reactie Er werd een punt 3.3.3 ‘Randvoorwaarden vanuit Wonen’ 
toegevoegd dat verwijst naar de richtlijnen C2008 van de VMSW 
en Vlaamse Wooncode 

Wijziging 
tekst 

46 Bij gebruik van termen zoals ‘leefbaarheid’ en daaronder ‘sociale 
mix’ (p. 26 e.v.) steeds aangeven/afbakenen wat hiermee bedoeld 
wordt: een mix van huur en koop? Een mix van sociale huur en 
sociale koop? Een mix van appartementen/huizen? Een mix van 
private huur/koop en sociale huur/koop? Een mix van 1/2/3/4/5 
slaapkamerwoningen/appartementen met bijhorende verschillende 
doelgroepen? 

DRWO 

Reactie Het betreft een mix van sociaal wonen en privaat wonen. Er wordt 
in deze fase nog geen onderscheid gemaakt tussen huur en koop, 
alsook nog geen onderscheid in type woning. Dit maakt onderdeel 
uit van de projectfase.  

Wijziging 
tekst 

47 Een gelijkaardige vaagheid is te lezen op p 33 m.b.t. “Een wijk met 
100% sociale huurwoningen is minder wenselijk. Er wordt 
gestreefd naar een mix van sociale huisvesting en private 

DRWO 
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ontwikkeling”. Onder de hoofdtitel: algemene uitgangspunten. Dit is 
zeer vaag, niet afgebakend en zeer onduidelijk wat betreft 
doelstelling/boodschap, ook zonder opgave percentages om naar 
te streven – noch naar verhoudingen (sociale/private) huur, noch 
naar (sociale/private) koop. Indien deze vaagheid behouden blijft, 
moet de methodologie die gehanteerd wordt voor de 
kostenberekeningen dermate bijgesteld worden dat ook na de 
oplevering van de AON vlot bijkomende berekeningen gemaakt 
kunnen worden i.f.v. die nog niet ingevulde verhoudingen. Er 
dienen m.a.w. nog simulaties mogelijk te zijn na de oplevering van 
de matrix. 

Reactie Bij de algemene uitgangspunten van hoofdstuk 3.4.1 werd dit 
verduidelijkt. Elk alternatief gaat uit van minstens 160 te realiseren 
en/of te behouden sociale huurwoningen. De overige woningen 
kunnen dan verder ingevuld worden als sociale huurwoning, 
sociale koopwoning en/of private woningen. Een mix van 
sociaal/private huisvesting wordt wenselijk geacht. In deze fase 
wordt er echter nog geen onderscheid gemaakt tussen sociale 
huur en koop, alsook geen onderscheid in type woning. Dit maakt 
onderdeel uit van de projectfase. 

Wijziging 
tekst 

48 Bijkomend dient gewezen te worden op de zeer grote discrepantie 
dat er enerzijds op p 33 wordt gesteld (zonder opgave redenen) 
dat een 100% sociale woonwijk niet langer wenselijk is, maar op 
P50 te lezen is dat – na herlocalisatie van de sociale huurders – 
het projectgebied wel volledig kan ingevuld worden met 100% 
privatieve woningen (ook zonder opgave redenen).  

DRWO 

Reactie Het betreft een onderzoeksvraag die voorgesteld wordt (geen 
alternatief), die een gevolg is van een bepaald alternatief (bv. 
alternatief 5).  

Geen 
wijzigingen 

49 Het uitgangspunt om de AON op te maken is het verbeteren van 
de leefbaarheid van de bewoners. De impact van de verschillende 
scenario’s op de bewoners/zittende huurders van de woningen is 
in deze dus cruciaal. De betrachting van het project om niet alleen 
de leefbaarheid van “de buurt” te verbeteren maar ook de 
leefbaarheid voor de huidige bewoners zelf: in situ of een andere 
locatie. Wat is hun lot in de verschillende scenario’s? Op welke 
manier worden zij (al dan niet tijdelijk) ge/herhuisvest? Daarover is 
enkel sprake in 3.6.2. en vrij vaag. De impact op de zittende 
huurders dient in elk scenario duidelijk omschreven te worden, 
zoals er ook nood is aan duidelijkheid over de financiële gevolgen 
voor de huurders (prijsstijgingen, huurlasten etc).  

DRWO 

Reactie Er zal bijkomend nagegaan worden hoe de realisatiestrategie voor 
elk van de alternatieven eruit kan zien (op strategisch niveau). Een 
verdere detaillering waarbij ook de impact per bewoner in kaart 
gebracht wordt, behoort tot de projectfase.  

Geen 
wijzigingen 

50 Aansluitend op de vorige opmerking: op p31 eerste zin eerste 
kolom is onduidelijk wat nu het doel is: worden er scenario’s 
uitgetekend voor de zittende bewoners of voor het projectgebied 
én de zittende bewoners? Deze onduidelijkheid hoort niet in de 
AON.  

DRWO 

Reactie Er worden alternatieven uitgetekend voor de huidige bewoners. 
Een duurzame invulling van het projectgebied zoeken kan een 
gevolg zijn van de projectopdracht (cfr. pagina 50).  

Geen 
wijzigingen 

51 De AON geeft de algemene uitgangspunten voor de alternatieven Vlaamse 
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weer. Onder meer wordt vooropgesteld dat renovatie niet 
aangewezen is, wel reconstructie en/of nieuwbouw (o.m. omwille 
van redenen van duurzaamheid). Dergelijke keuze biedt garantie 
op een effectieve verbetering van het leef- en wooncomfort van de 
bewoners. Verder wordt bepaald dat het aandeel sociale 
huurwoningen niet op 100 % mag liggen: er wordt geopteerd voor 
een gemengde ontwikkeling met sociale en private woningen. De 
Raad kan zich vinden in vooropgestelde uitgangspunten. Wel is 
het volgens de Raad aangewezen om het sociaal aanbod te 
kunnen aanhouden en indien mogelijk naar kwantiteit te laten 
toenemen. De alternatieven (met verdichting en compacte 
bebouwing) laten een toename van het sociaal aanbod binnen een 
gemengd project volgens de Raad toe. Volgens de Raad kan de 
keuze voor een gemengd project sterker worden beargumenteerd. 

Woonraad 

Reactie In het kader van dit complex project wordt een oplossing gezocht 
voor de leefbaarheid van de huidige bewoners van de wijk. Het 
uitbreiden van het aandeel sociale woningen behoort niet tot de 
projectdoelstelling.  

Geen 
wijzigingen 

52 Verder moet volgens de Raad ernaar gestreefd worden het sociaal 
opzet van de wijk te behouden (naast de erfgoedwaarde zoals 
vooropgesteld in de AON studie). Het oorspronkelijk concept van 
de tuinwijk benadrukt specifieke uitgangspunten: naast de 
betaalbaarheid drukt het wonen eveneens het waarborgen van 
sociale cohesie en het realiseren van een gemeenschapsgevoel 
uit1. Ongeacht de finale keuze van het alternatief lijkt het de Raad 
wenselijk hiermee rekening te houden, en in het bijzonder na te 
gaan wat de visie hieromtrent is van de huidige en toekomstige 
bewoners. 

Vlaamse 
Woonraad 

Reactie De doelstelling van het project is te voorzien in een leefbare 
toekomst voor de huidige bewoners van de wijk (grotendeels 
sociaal). De sociale waarde van de wijk wordt onderzocht in het 
geïntegreerd milieuonderzoek.  

Geen 
wijzigingen 

53 Ongeacht de keuze, is het belangrijk dat de vernieuwde woonwijk 
of de locatie waar de bewoners terechtkomen zodanig is ingericht 
dat mensen er hun hele leven kunnen wonen. Dit gaat van de 
vermelde aanwezigheid van basisvoorzieningen en een 
(rolstoel)toegankelijke publieke ruimte die aanzet tot beweging & 
ontmoeting tot een voldoende aanwezigheid van groen om de 
leefkwaliteit en de gezondheid te stimuleren. Rekening houdend 
met het vooral oudere publiek van Klein-Rusland, zijn 
bovenvermelde elementen erg belangrijk, evenals de 
aanwezigheid van rustbanken op regelmatige afstanden en 
pleintjes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kinderen & 
jongeren kunnen spelen. Tot slot dient het woningaanbod zodanig 
divers te zijn dat mensen in functie van hun levensfase aangepaste 
woningen kunnen kiezen (levensloopbestendig maken). 

DWVG 

Reactie Deze elementen zullen in de projectfase verder uitgewerkt worden. 
Daarnaast laten de alternatieven in mindere of in meerdere mate 
toe dat er verschillende woonvormen voorzien worden. Het 
geïntegreerd onderzoek zal aangeven op welke manier de 
verschillende alternatieven zich daarin onderscheiden. 

Geen 
wijzigingen 

54 Een vochtige woning (p. 25) heeft inderdaad een negatieve impact 
op de gezondheid van de bewoners. Indien gekozen wordt voor 
het behoud van de huidige woningen dient dit probleem prioritair 
aangepakt te worden. 

DWVG 
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Reactie Het voorzien van woningen die voldoen aan de hedendaagse 
woonnormen maakt onderdeel uit van alle voorgestelde 
alternatieven, ook bij de alternatieven 1 en 2. 

Geen 
wijzigingen 

55 P33: de algemene uitgangspunten geven aan dat een wijk met 
100% sociale huurwoningen minder wenselijk is, het bestuur is van 
oordeel dat dit NIET wenselijk is en dat een mix van sociale 
huisvesting en private ontwikkeling een must is. De praktijk leert 
immers dat een concentratie van 100% sociale huurwoningen niet 
tot een kwalitatieve leefomgeving leidt, een integratie van de 
verschillende achtergronden is een noodzaak. 

College 
Zelzate 

Reactie Dimitri, doen jullie voorstel van aangepaste tekst Tekst 
gewijzigd 

56 Accommodatie voor een buurt- en ontmoetingscentrum 
Aandacht voor de middenstand om de leefbaarheid te vergroten 
(bv. een bakker) 
De huurprijzen niet plots laten stijgen maar een overgangsperiode 
van 3à5jaar voorzien voor de huidige bewoners. 

Particulier 

Reactie De verschillende alternatieven zullen onderzocht worden op de 
afstand tot voorzieningen. Alle alternatieven laten in mindere of 
meerdere mate toe om voorzieningen te voorzien. De opmerking 
met betrekking tot de huurprijzen is een aandachtspunt maar wordt 
in dit onderzoek niet verder onderzocht.  

Geen 
wijzigingen 

57 Bewoner stelt dat mits enkele kleine aanpassingen de woningen 
beter gebruikt kunnen worden. Ze deed via een schets een 
voorstel hiervoor.  

Particulier 

Reactie De alternatieven gaan uit van een grondige aanpak van de 
woningen of volledige nieuwbouw. Het renoveren van de huidige 
woningen (toch zeker niet de woningen met erfgoedwaarde) wordt 
niet als een duurzame langetermijnoplossing gezien.  

Geen 
wijzigingen 

58 Ook de veranderende gezinssamenstelling en de noden van de 
huisvestingsmaatschappij als patrimoniumbeheerder verdienen 
aandacht daarbij. Dit betekent dat er naast gereconstrueerde 
huizen met tuinen ook beperkt collectieve woningvormen moeten 
worden gerealiseerd waar alleenstaanden en ouderen een 
passende woning vinden. Naast de ambitie levenslang wonen en 
zorgwonen, moet de herbouwde wijk ook voorbeeldig zijn qua 
autoluw en groen wonen en moeten mogelijkheden van 
hernieuwbare energie en wijkverwarming worden onderzocht. 

Atelier 
Vlaams 
Bouwmeester 

Reactie In sommige alternatieven zal het beter mogelijk zijn om een mix 
van woningvormen aan te bieden die antwoord geeft op 
hedendaagse en toekomstige noden. Bij alternatief 1 en 2 zal die 
mogelijk beperkt zijn. In het geïntegreerd onderzoek zal de 
ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de woonomgeving vanuit 
diverse invalshoeken onderzocht worden.   

Geen 
wijzigingen 

59 Klein-Rusland dient een gezonde mix van nieuwe bewoners te 
krijgen, d.w.z. dat de wijk toegankelijk is voor zowel de sociale, de 
middenklasse, ouderen en allochtonen. Er voor zorgen dat de wijk 
terug een gezellige en veilige wijk wordt. Dat erop wordt toegezien 
dat de huizen en de omgeving mooi en onderhouden blijven. 
Eventueel de bewoners erop aanspreken hun huizen te 
onderhouden. Maak van de wijk een groene wijk, maak van het 
weiland palend aan K. Mercierplein een park met bomen en 
struiken. Voorzie de daken van zonnepanelen zodat de huizen 
voor een groot deel zelfvoorzienend zijn van elektriciteit. Alle 

Particulier 
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waterreservoirs van de WC’s aangesloten op een centrale 
regenwaterput, dus probeer zoveel mogelijk regenwater op te 
vangen eventueel aanvullend met grondwater.   

Reactie In het geïntegreerd onderzoek zal de sociale waarde van de wijk 
onderzocht worden. De voorstellen met betrekking tot de groene 
en ecologische wijk worden in een projectfase verder onderzocht. 

Geen 
wijziging 

 
 
Categorie 8 – Tekstuele aanpassingen 

Nr. 
 

Opmerking Advies 

60 Om het document leesbaar te maken en de verschillende alternatieven bij 
de strategische milieubeoordeling te begrijpen en te duiden, dienden de 
termen ‘restauratie’, ‘reconstructie’ en ‘renovatie’ eenduidig te worden 
gedefinieerd. Hiervoor kan men zich baseren op de reeds geformuleerde 
definities in het verslag van het projectbureau van 12/12/2016: “Restauratie 
is herstel van de huidige materialen. Reconstructie is hetzelfde beeld als 
restauratie nastreven maar met andere materialen. Met renovatie wordt 
bedoeld de huidige woningen op te klussen zodat ze bewoonbaar zijn’.  

DRWO 

React
ie 

Onder punt 3.4.1. wordt volgende paragraaf toegevoegd:  
“ In de alternatieven wordt veelvuldig verwezen naar verschillende 
technieken om de woningen leefbaar te maken. Het betreft restauratie, 
reconstructie en renovatie. We verstaan daar het volgende onder: 
Restauratie: het herstel van de erfgoedelementen op basis van de 
oorspronkelijke materialen en aangewende bouwtechnieken. 
Reconstructie: het oorspronkelijk beeld van het erfgoedelement wordt 
nagestreefd, maar met gebruik van hedendaagse materialen.  
Renovatie: in deze nota wordt met renovatie het renoveren van de 
bestaande woningen bedoeld zodat deze terug leefbaar worden. Hier wordt 
geen rekening gehouden met erfgoedelementen en erfgoedwaarden. “ 

Wijzigi
ng 
tekst 

61 Op pagina 29 dient de volgende herformulering te gebeuren: “Het 
agentschap Onroerend Erfgoed liet een materiaal technisch… Verder 
onderzocht het agentschap op basis van deze resultaten de mogelijkheid 
van restauratie van de woningen in functie van sociale woningenbouw en 
berekende zij hiervoor ook de daaraan gekoppelde kosten. 

DRWO  

React
ie 

De eerste zin van pagina 29 wordt aangepast als volgt: “ Het agentschap 
Onroerend Erfgoed liet een materiaal technisch vooronderzoek uitvoeren in 
het kader van de evaluatie van de mogelijkheid om de woonwijk Klein-
Rusland te Zelzate te herstellen naar het oorspronkelijk model. Verder 
onderzocht het agentschap op basis van deze resultaten de mogelijkheid 
van restauratie van de woningen in functie van sociale woningbouw en 
berekende zij hiervoor ook de daaraan gekoppelde kosten. “ 

Wijzigi
ng 
tekst 

62 Aanvulling lijst afkortingen: BEK- p31 ev., niet weergegeven, KLE op p. 15, 
niet weergegeven;  

DRWO 

React
ie 

Op p. X worden volgende afkortingen toegevoegd: 
“BEK: Bijzonder economisch knooppunt” 
“KLE: Kleine Landschapselementen” 

Wijzigi
ng 
tekst 

63 Onduidelijke toelichting bij de kaarten: bv. benamingen op kaart 5 (naar 
verwezen op p. 16 maar niet te duiden welke gebieden dit zijn op de kaart), 
idem kaart 2 (waar ligt Debautshoek?), de koppelingsgebieden staan niet 
duidelijk op de kaarten;  

DRWO 

React
ie 

Op kaart 5 en andere relevante kaarten worden de locaties van p. 16 
aangeduid met het desbetreffende nummer. De koppelingsgebieden 
worden toegevoegd op kaart 4.  

Wijzigi
ng 
tekst 
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64 Op p11 staat dat bij “synthesenota en voorkeursbesluit” in de eerste kolom 
een voorkeursalternatief wordt uitgewerkt en input wordt aangeleverd voor 
de kostenberekening. Dit kan verkeerd begrepen worden: het aanleveren 
van een kostenmatrix dient voor alle scenario’s te gebeuren, zodat er een 
voorkeursalternatief kan uit voortvloeien;  

DRWO 

React
ie 

De tabel op pagina 11 wordt aangepast als volgt: Input aanleveren voor 
kostenberekening alternatieven, uitwerken voorkeursalternatief. 

Wijzigi
ng 
tekst 

65 De toegankelijkheid van de projectzone is niet echt duidelijk in de 
omschrijving, bv. Is er openbaar vervoer of niet? Hoever? Ook een 
minimaal zicht op de afstand t.o.v. basisvoorzieningen (supermarkt, 
apotheek, e.d..) zou een zinvolle aanvulling zijn 

DRWO 

React
ie 

Op pagina 16 wordt de tekst als volgt aangevuld, na de eerste paragraaf. 
“Dichtstbijzijnde handel of diensten bevindt zich in de nabijheid van het 
Groenplein.” 
De tweede paragraaf wordt als volgt aangevuld:  
Aan het begin van de Schoolstraat is een halte van de Lijn, waar buslijnen 
6, 55 en 56 regelmatig stoppen. 

Wijzigi
ng 
tekst 

66 Pg25: een groot deel tekst van kolom 1 herhaalt zich in kolom 2 DRWO 

React
ie 

De zin ‘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.’ Stond 2x in 
tekst – deze werd eenmaal verwijderd. 

Wijzigi
ng 
tekst 

67 P27 bovenaan tweede kolom: woord weggevallen “… binnen op korte … 
moeten worden verbeterd.”  

DRWO 

React
ie 

De tekst op p27 onder 3.3.1., tweede bolletje, laatste zin wordt aangepast 
als volgt: “De bestaande E34-autotunnel onder het kanaal voldoet, net als 
meerdere andere autotunnels in Vlaanderen, niet aan de actuele Europese 
veiligheidsnormen. In maart 2017 starten de werken om te voldoen aan 
deze normen aan deze tunnel.” 

Wijzigi
ng 
tekst 

68 Pg 27: de werken aan de bestaande E34-autotunnel om deze te laten 
voldoen aan de Europese veiligheidsnormen, zullen in maart 2017 worden 
aangevat.  

DMO
W 

React
ie 

De tekst op p27 onder 3.3.1., tweede bolletje, laatste zin wordt aangepast 
als volgt: “De bestaande E34-autotunnel onder het kanaal voldoet, net als 
meerdere andere autotunnels in Vlaanderen, niet aan de actuele Europese 
veiligheidsnormen. In maart 2017 starten de werken om te voldoen aan 
deze normen aan deze tunnel.” 

Wijzigi
ng 
tekst 

69 Pg 27, 3.3.1: graag tekst wijzigen naar: “Het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV) voorziet de uitbouw van een havenspoorlijn tussen 
Zeebrugge en Antwerpen langs E34. Een dergelijk project is niet in de 
huidige meerjarenplanning van Infrabel opgenomen.” 

DMO
W 

React
ie 

De tekst op p27 onder 3.3.1., derde bolletje wordt als volgt vervangen: “Het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voorziet de uitbouw van een 
havenspoorlijn tussen Zeebrugge en Antwerpen langs E34. Een dergelijk 
project is niet in de huidige planning van Infrabel opgenomen.” 

Wijzigi
ng 
tekst 

70 Pg 71, figuur 13: gelieve de paden links ingetekend op figuur 13 
(lichtgroen) niet te beschrijven als ‘fietspaden’. Dit zijn eerder 
landbouwweggetjes of weggetjes voor aangelanden, maar geen 
fietspaden.  

DMO
W 

React
ie 

 
Volgende voetnoot werd toegevoegd bij de legende: De ingetekende fiets- 
en voetgangerspaden betreffen in de  feite landbouwweggetjes of 

Wijzigi
ng 
tekst 
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weggetjes voor aangelanden. 

71 Pg 76: volgende zin schrappen. “De sluis is naar verwachting geschikt voor 
grote zeeschepen tot 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep.  

DMO
W 

React
ie 

De tekst op p76 wordt als volgt aangepast: “De sluis is geschikt voor grote 
zeeschepen tot 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep. 

Wijzigi
ng 
tekst 

72 Pg 76: graag tekst wijzigen onder 4.7.2 naar:  
“In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 is het 
infrastructuurproject “Ombouwen van de R4 Oost en R4 West tot primaire 
wegen” opgenomen als prioritair PPS-infrastructuurproject binnen het 
wegwerken van de missie links in het Vlaams Wegennet.  
De R4 West (van N9 tot N49) en R4 Oost (tussen R4 – Eisenhowerlaan en 
grens met Nederland) voldoen momenteel niet aan de inrichting van een 
primaire weg. Verschillende kruispunten zijn voorrangsgeregeld of 
lichtengeregeld, aan verschillende knopen is er congestie en regelmatig 
gebeuren er ongevallen op deze delen van de R4. 
Het is de bedoeling van het infrastructuurproject om de bestaande 
gelijkvloerse kruispunten om te bouwen tot ongelijkvloerse complexen 
(onderdoorgang/tunnel of brug). Zij straten van ondergeschikt belang zullen 
worden afgesloten. Plaatselijk kunnen nog gelijkgrondse kruisingen bij de 
R4 Oost deel primaire II voorkomen. Daarnaast zijn ook 
aanpassingswerken noodzakelijk aan de tussenliggende wegvakken 
(structureel onderhoud, realisatie fietspaden, ingrepen i.f.v. primaire I en II).  
Momenteel worden alle nog gelijkgrondse knooppunten (kruisingen van de 
R4 met andere wegen) binnen het project bestudeerd, met als vertrekpunt 
de streefbeeldstudie (ook wel raamplan genoemd) van 1999 over de R4 
West en Oost.” 

DMO
W 

React
ie 

P. 76 wordt volgende tekst geschrapt: 
“Project R4WO staat voor de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire 
wegen in Gent, Zelzate en Evergem. De R4 West en Oost zijn missing links 
in het Vlaamse wegennet waar de Vlaamse Regering versneld werk wil van 
maken. Momenteel worden alle knooppunten (kruisingen van de R4 met 
andere wegen) binnen het project bestudeerd, met als vertrekpunt de 
streefbeeldstudie (ook wel raamplan genoemd) van 1999 over de R4 West 
en Oost.”  
En vervangen door:  
“In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 is het 
infrastructuurproject “Ombouwen van de R4 Oost en R4 West tot primaire 
wegen” opgenomen als prioritair PPS-infrastructuurproject binnen het 
wegwerken van de missie links in het Vlaams Wegennet.  
De R4 West (van N9 tot N49) en R4 Oost (tussen R4 – Eisenhowerlaan en 
grens met Nederland) voldoen momenteel niet aan de inrichting van een 
primaire weg. Verschillende kruispunten zijn voorrangsgeregeld of 
lichtengeregeld, aan verschillende knopen is er congestie en regelmatig 
gebeuren er ongevallen op deze delen van de R4. 
Het is de bedoeling van het infrastructuurproject om de bestaande 
gelijkvloerse kruispunten om te bouwen tot ongelijkvloerse complexen 
(onderdoorgang/tunnel of brug). Zij straten van ondergeschikt belang zullen 
worden afgesloten. Plaatselijk kunnen nog gelijkgrondse kruisingen bij de 
R4 Oost deel primaire II voorkomen. Daarnaast zijn ook 
aanpassingswerken noodzakelijk aan de tussenliggende wegvakken 
(structureel onderhoud, realisatie fietspaden, ingrepen i.f.v. primaire I en II).  
Momenteel worden alle nog gelijkgrondse knooppunten (kruisingen van de 
R4 met andere wegen) binnen het project bestudeerd, met als vertrekpunt 
de streefbeeldstudie (ook wel raamplan genoemd) van 1999 over de R4 

Wijzigi
ng 
tekst 
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West en Oost.” 

73 Graag volgende zin schrappen op p76:  
“Hoe de R4 Oost tussen de Nederlandse grens en de E34 er straks uit 
moet zien, is nog zeer onduidelijk.”  
Graag volgende zin aanpassen op p.76: 
“Zo zal dit verkeer pas voorbij het kruispunt de Tractaatweg/R4 kunnen 
verlaten. “ 

DMO
W 

React
ie 

Beide gevraagde aanpassingen worden doorgevoerd. Wijzigi
ng 
tekst 

74 pg. 91: stap 1 is er sprake van 4 en 3 scenario's terwijl het er in de praktijk 
5 zijn waar de effecten dienen op onderzocht te worden 

Colleg
e 
Zelzat
e 

React
ie 

De tekst wordt als volgt aangepast op p 91:  
p. 91: “In een eerste stap wordt een synthese opgemaakt van de 
onderscheidende milieueffecten tussen de vijf verschillende scenario’s.”… 
“De focus wordt gelegd op de effecten die het meest onderscheidend zijn 
tussen de drie scenario’s, maar ook op verbetervoorstellen die het meest 
bepalend zijn om de doelstellingen te bereiken. Er zal op hoofdlijnen een 
duidelijk onderscheid zijn tussen de 5 scenario’s, waarbij een eerste 
inschaling wordt gemaakt van de vijf scenario’s.” 

Wijzigi
ng 
tekst 

75 De alternatieve locaties in alternatief 5 worden best op kaart aangeduid 
met hun nummer (p.16) zodat het onmiddellijk duidelijk is welke locatie 
waar gelegen is. 

DLNE 

React
ie 

Op kaart 5 en andere relevante kaarten worden de locaties van p. 16 
aangeduid met het desbetreffende nummer. 

Wijzigi
ng 
tekst 

76 Op p.8 staat bovenaan info over de uitvoeringsfase. De laatste zin dient 
geschrapt want de technische uitwerking maakt deel uit van de 
uitwerkingsfase, ter voorbereiding van het projectbesluit. 

DLNE 

React
ie 

De volgende zin op p.8 wordt geschrapt: “Indien nodig, kan de 
processtructuur tijdens deze fase gewijzigd worden met het oog op de 
technische uitwerking van het project.” 

Wijzigi
ng 
tekst 

77 Op p.10 wordt gesproken over een “strategische projectfase”. De term 
‘strategisch’ hier schrappen. 

DLNE 

React
ie 

De tekst wordt als volgt aangepast op p10:”Anderzijds is het ook mogelijk 
dat een reactie niet zinvol is voor de onderzoeken, bijvoorbeeld omdat het 
een onderzoeksaspect is dat eerder thuishoort op projectniveau of omdat 
de reactie een inhoudelijk bezwaar inhoudt dat los staat van de scope van 
het onderzoek.” 

Wijzigi
ng 
tekst 

78 P.12: we lezen dat op 30/01/2016 reeds een workshop doorging over de 
ontwerp alternatievenonderzoeksnota en het ontwerp eindrapport. Dat lijkt 
niet te kloppen. 

DLNE 

React
ie 

De tekst wordt als volgt aangepast op p12: “Bespreking ontwerp 
alternatievenonderzoeksnota met de bewonersgroep (30 januari 2017).” 

Wijzigi
ng 
tekst 

79 Op p.27 wordt verwezen naar een bijlage van de workshop infrastructuur. 
Die bijlage ontbreekt in de AON. Best om deze bijlage als apart document 
te publiceren op de projectwebsite. 

DLNE 

React
ie 

De tekst wordt als volgt aangepast op p.27: “Hiermee rekening houdende 
werden vanuit de werkgroep ‘randvoorwaarden infrastructuren’ een aantal 
randvoorwaarden opgesomd waarmee dient te worden rekening gehouden 
bij de uitwerking van de mogelijke oplossingen.” 

Wijzigi
ng 
tekst 
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80 Volgende tekst op p.71 lijkt niet relevant: “De selectie van de fietssnelweg 
doorheen het koppelingsgebied  van de VLM wordt met betrokkene 
gecommuniceerd.” 

DLNE 

React
ie 

De opmerking is terecht. Op p.71 wordt de volgende zin geschrapt:  “De 
selectie van de fietssnelweg doorheen het koppelingsgebied  van de VLM 
wordt met betrokkene gecommuniceerd.” 

Wijzigi
ng 
tekst 

81 Op p.81 niet spreken van ontwikkelingsscenario’s. Die term wordt vroeger 
in de AON al in een andere context gebruikt. De term ‘alternatieven’ is 
duidelijker. 

DLNE 

React
ie 

De tekst werd als volgt aangepast op p.81: titel 4.7 werd aangepast naar 
“geplande ontwikkelingen in de omgeving van het projectgebied 

Wijzigi
ng 
tekst 

82 P.91: er is bij stap 1 eerst sprake van vier scenario’s, iets verderop van drie 
scenario’s. Het zijn er eigenlijk vijf. Op p.99 wordt verkeerdelijk verwezen 
naar 1 en 2. 

DLNE 

React
ie 

De tekst wordt als volgt aangepast op p 91 en p 99:  
p. 91: “In een eerste stap wordt een synthese opgemaakt van de 
onderscheidende milieueffecten tussen de vijf verschillende scenario’s.”… 
“De focus wordt gelegd op de effecten die het meest onderscheidend zijn 
tussen de vijf scenario’s, maar ook op verbetervoorstellen die het meest 
bepalend zijn om de doelstellingen te bereiken. Er zal op hoofdlijnen een 
duidelijk onderscheid zijn tussen de 5 scenario’s, waarbij een eerste 
inschaling wordt gemaakt van de vijf scenario’s.” 
 
p. 99: “De disciplines mobiliteit, geluid, lucht en fauna en flora kunnen, 
zoals uit de scoping blijkt, relevant zijn bij de afweging tussen de 
alternatieven waarbij een oplossing binnen het huidige projectgebied wordt 
voorzien (1-4) enerzijds en een alternatief waarbij in een andere zone in 
Zelzate (5) een oplossing wordt gezocht voor de huidige bewoners.” 

Wijzigi
ng 
tekst 

83 P.104: “planniveau” vervangen door ‘strategisch niveau’ DLNE 

React
ie 

De tekst wordt als volgt aangepast op p.104: “De effecten zijn veelal 
gerelateerd zijn met uitvoeringstechnische aspecten waardoor de 
relevantie ervan op strategisch niveau beperkt is.” 

Wijzigi
ng 
tekst 

84 P.115: schrappen van “ontheffingsdossier” DLNE 

React
ie 

De tekst wordt als volgt aangepast op p. 115: “De bespreking van deze 
randvoorwaarden komt bij de uitwerking van de milieubeoordeling verder 
aan bod bij de disciplines waar deze op van toepassing zijn.” 

Wijzigi
ng 
tekst 

85 P.121: de verwijzing naar kaart 7 is niet correct. Kaart 8 geeft de juiste info. DLNE 

React
ie 

De tekst wordt als volgt aangepast op p. 121: “De recent overstroomde 
gebieden en overstromingsgevoelige gebieden worden weergegeven op 
Kaart 8.” 

Wijzigi
ng 
tekst 

86 P.122-123: er is hier sprake van de discipline fauna en flora, maar deze 
wordt in het S-MER niet opgemaakt. 

DLNE 

React
ie 

“De relevantie wordt nagegaan binnen discipline mens, waarbinnen de 
relevante elementen mbt het aspect biodiversiteit aan bod komen” 

 

87 pg. 91: stap 1 is er sprake van 4 en 3 scenario's terwijl het er in de praktijk 
5 zijn waar de effecten dienen op onderzocht te worden. 

Colleg
e 

React
ie 

De tekst wordt als volgt aangepast op p. 91: “In een eerste stap wordt een 
synthese opgemaakt van de onderscheidende milieueffecten tussen de vijf 
verschillende scenario’s.”… “De focus wordt gelegd op de effecten die het 
meest onderscheidend zijn tussen de drie scenario’s, maar ook op 
verbetervoorstellen die het meest bepalend zijn om de doelstellingen te 
bereiken. Er zal op hoofdlijnen een duidelijk onderscheid zijn tussen de 5 
scenario’s, waarbij een eerste inschaling wordt gemaakt van de vijf 

Wijzigi
ng 
tekst 
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scenario’s.” 

88 Op p.91 wordt uitleg gegeven over de synthese. In functie van de afweging 
van de verschillende alternatieven is die synthese een belangrijke stap. 
Maar de uitleg bij de twee stappen werkt verwarrend. Zeker stap 2 
(“onderscheidende effecten binnen redelijke alternatieven”) is onduidelijk 
geformuleerd.  

DLNE 

React

ie 

STAP 1: onderscheidende effecten Klein – Rusland vs andere locaties 

In een eerste stap wordt een synthese opgemaakt van de onderscheidende 

milieueffecten tussen de alternatieven die enerzijds in de wijk Klein 

Rusland zijn gelegen (1-4) en anderzijds op een andere locatie in Zelzate 

(5). Per alternatief wordt een overzicht gegeven van de milieueffecten die 

voor alle alternatieven binnen een scenario identiek zijn. De focus wordt 

gelegd op de effecten die het meest onderscheidend zijn tussen beide 

scenario’s (Klein Rusland vs Zelzate), maar ook op verbetervoorstellen die 

het meest bepalend zijn om de doelstellingen te bereiken. 

Er zal op hoofdlijnen een duidelijk onderscheid zijn tussen de alternatieven 

die op de huidige locatie blijven vs de alternatieven die op een andere 

locatie in Zelzate worden gerealiseerd.  

 

STAP 2: onderscheidende effecten binnen de alternatievenclusters 

In een tweede stap wordt een synthese van de effecten van de 

verschillende alternatieven (en varianten) in kaart gebracht. Dit laat toe de 

alternatieven (en varianten) in te schalen, zodat uiteindelijk een vergelijking 

van alle alternatieven (en varianten) onderling mogelijk is. Hierbij wordt 

gedacht aan de onderscheidende effecten tussen de alternatieven die in 

Klein Rusland (1-4) blijven of de onderscheidende effecten tussen de 

varianten binnen alternatief 5 (andere locatie binnen Zelzate). De 

vergelijking kan na het afronden van de milieubeoordeling gebruikt worden 

bij de verdere opmaak van de synthesenota en later het voorkeursbesluit, 

waarbij ook andere beleidsrelevante aspecten, zoals bijvoorbeeld 

economische aspecten in rekening gebracht zullen worden. 

Wijzigi

ng 

tekst 

89 P50: de korte omschrijving van de huidige voorschriften van het 
koppelingsgebied klopt niet. Klein-Rusland Oost is vooral parkgebied met 
bosbuffer t.a.v. industriegebied (reeds gerealiseerd). Ook voor Klein-
Rusland West is er een stukje parkgebied ter hoogte van de wijk 
ingekleurd. 

Particil
ier 

React
ie 

In de nota AON wordt geen melding gemaakt van de voorschriften, er 
wordt wel verwezen naar de inrichtingsvisie voor deze beide 
koppelingsgebieden, zoals voorzien in het strategisch plan Gentse 
Kanaalzone. Voorstel om tekst te behouden.  
 

Geen 
wijzigi
ng 

90 P. 78: Voorstel om figuur p.78) te vervangen door een definitieve figuur van 
het BFF, te vinden op www.gisoost.be 

DMO
W 

React
ie 

Voorstel om figuur p.78) te vervangen door een definitieve figuur van het 
BFF, te vinden op www.gisoost.be 
 

Wijzigi
ng 
tekst 

http://www.gisoost.be/


29 
 

 
 

 
 
Categorie 9 – Algemene opmerkingen 

Nr. Opmerking Verwijzing 
naar tabel 
1 

91 De uitwerking van de 5 scenario’s dient zo opgevat te worden dat ze 
én gelijkwaardig zijn, zonder voorafname op latere beslissingen, én 
onderling vergelijkbaar. Dit betekent ook zonder voorafname van 
eventuele subsidiëring door een overheid, er mag maw niet zomaar 
van uitgegaan worden dat er subsidies zullen toegekend worden, 
maar ze dienen wel becijferd te worden (zie ook methodologie). Hoe 
de scenario’s (en de onderdelen ervan) onderling gaan gewogen 
worden is onduidelijk.  

DRWO 

Reactie De verschillende alternatieven worden gelijkwaardig uitgewerkt. Ze 
zijn ook onderling vergelijkbaar. Daarnaast zal er een kostenmodel 
opgebouwd worden. Het kostenmodel moet toelaten de kostprijs van 
elk alternatief in kaart te brengen. In het geïntegreerd onderzoek is 
niet voorzien ook eventuele opbrengsten of mogelijke subsidies te 
voorzien of in kaart te brengen. In functie van het voorbereiden van 
een voorkeursalternatief kan het berekenen van eventuele 
opbrengsten voor de verschillende alternatieven een meerwaarde 
zijn. In functie van het geïntegreerd onderzoek is deze berekening 
niet voorzien. Het geïntegreerd onderzoek zal voornamelijk 
onderscheidende effecten tussen de alternatieven in kaart brengen. 
Op basis van het ontwerpend onderzoek, het geïntegreerd onderzoek 
en de kostenberekening wordt er een voorkeursalternatief uitgewerkt.  

Geen 
wijzigingen 

92 De focus ligt vrij sterk op tal van milieuaspecten, wat uiteraard van 
belang is, en sterk aanleunt bij een MER-plan. De centrale focus van 
de AON is echter de erfgoed- en woonproblematiek. Gelet op de 
krappe timing voor de studie is het van belang dat deze centrale 
focus voldoende aandacht krijgt t.o.v. de meer aanvullende 
milieuaspecten. 

DRWO 
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Reactie Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en Mens, ruimtelijke 
aspecten en gezondheid zijn twee belangrijke relevante disciplines 
van dit geïntegreerd onderzoek en worden volwaardig meegenomen 
in de beoordeling. Op pagina’s 94-103 is beschreven op welke manier 
deze disciplines onderzocht worden. De term strategische 
milieubeoordeling moet dus in de breedste zin van het woord 
benaderd worden. De erfgoed- en woonaspecten worden volwaardig 
onderzocht.  

Geen 
wijzigingen 

93 Verder stelt de Raad vast dat een accurate beoordeling van het 
project gehinderd wordt door een aantal aangehaalde onzekerheden, 
in het bijzonder de toekomstige ingrepen in de bredere 
woonomgeving. Dit betreft niet enkel infrastructuurwerken, maar 
eveneens toekomstige nabije vestigingen met ernstige hinder of 
veiligheidsrisico’s (SEVESO). Het is volgens de Raad van belang 
extra aandacht te verlenen aan deze aspecten en via scenario’s de 
mogelijke impact op de leefbaarheid in kaart te brengen. 

Vlaamse 
Woonraad 

Reactie Bij de beoordeling van de verschillende alternatieven wordt de 
huidige en toekomstige context van het projectgebied en omgeving in 
beschouwing genomen. Zo zal bijvoorbeeld rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat er seveso inrichtingen worden 
ingepland binnen de bestemmingen die dit toelaten. Dit komt aan bod 
binnen het aspect veiligheid binnen discipline mens.  

Geen 
wijzigingen 

94 Het is volgens de Raad van belang om bij de afweging van de 
alternatieven en het verder procesverloop de bewoners te betrekken 
(en rekening te houden met de door hen geformuleerde 
bekommernissen). De AON maakt gewag van de 
bewonersbetrokkenheid op verschillende momenten van het proces. 
De Raad kan deze werkwijze onderschrijven. 

Vlaamse 
Woonraad 

Reactie De participatie van de bewoners is een belangrijk onderdeel van deze 
procesaanpak. Op verschillende momenten in het proces worden de 
bewoners actief betrokken en geconsulteerd.  

Geen 
wijzigingen 

95 De raad ondersteunt de doelstelling van dit complex project gericht op 
het verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van Klein-
Rusland. SARO merkt op dat de geïntegreerde 
besluitvormingsprocedure - die vervat zit in het decreet betreffende 
complexe projecten - van toepassing is op projecten van groot 
maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang, die om een 
geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces vragen. Het 
maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang van voorliggend 
project wordt slechts summier gemotiveerd in de startbeslissing3 
Bovendien is het voor de raad niet helemaal duidelijk of voor de 
realisatie van de projectdoelstelling een geïntegreerd vergunningen- 
én ruimtelijk planproces noodzakelijk zal zijn. De afbakening van het 
projectgebied wordt beperkt tot de zone die reeds bestemd is als 
woongebied op het gewestplan. De alternatieve woonlocaties buiten 
Klein-Rusland situeren zich tevens in woongebied of in 
woonuitbreidingsgebied. De startbeslissing stelt tevens: “De realisatie 
van de doelstelling inzake leefbaarheid kan niet gekoppeld worden 
aan de realisatie van infrastructuurprojecten in de omgeving”. De raad 
vraagt de keuze voor de procesaanpak voor complexe projecten 
duidelijker te motiveren. 

SARO 

Reactie De startbeslissing over dit complex project werd genomen door de 
Vlaamse Regering op 26 februari 2016 en dient beschouwd te 
worden als ‘beslist beleid’. De alternatievenonderzoeksnota is een 
gevolg van de startbeslissing. Het wijzigen of bijkomend motiveren 

Geen 
wijzigingen 
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van de startbeslissing vloeit niet voort uit de 
alternatievenonderzoeksnota.  

96 Naast de strategische milieubeoordeling zal ook een strategisch 
ontwerpend onderzoek worden uitgevoerd. De raad stelt vast dat de 
methodologie van het ontwerpend onderzoek niet is uitgewerkt in de 
alternatievenonderzoeksnota; het hoofdstuk 6 ‘Methodologie 
strategisch ontwerpend onderzoek’ is blanco. 

SARO 

Reactie De methodologie van het ontwerpend onderzoek werd uitgewerkt in 
de projectbeschrijving, deel ‘Beschrijving van de redelijke 
alternatieven’. Hoofdstuk 6 kan dan ook geschrapt worden.  

 

 
 
Categorie 10 – Kostenmodel 

Nr Opmerking Verwijzing 
naar tabel 
1 

97 Belangrijk bij het op te starten onderzoek vanuit het beleidsdomein 
Ruimte, Wonen en Erfgoed is een duidelijk en onderbouwd financieel 
matrixmodel waarin voldoende verfijning zit met o.a. kosten 
herbestemming, kosten sloop, planbaten/planschade etc. Enkel op 
die wijze kunnen (delen) van scenario’s onderling vergeleken worden 
en de financiële draagwijdte van de finale beslissing goed ingeschat 
worden. De verschillende kostenplaatjes van de scenario’s mogen 
niet weergegeven worden zonder duidelijke weergave van de – 
mogelijke huidige – subsidiepercentages en – bedragen en met een 
duidelijke opsomming van de financiële impact op de zittende 
huurders, de SHM, de gemeente en de Vlaamse Overheid.  

DRWO 

Reactie In de onderzoeksfase kan nog geen gedetailleerde kosten en 
opbrengstenanalyse gebeuren. Op strategisch niveau zullen de 
kosten van elk alternatief in kaart gebracht worden. Ook een aantal 
opbrengsten zullen in kaart gebracht worden. Een impact op de 
huurprijs van de zittende huurders berekenen is pas mogelijk in de 
projectfase. Rekening houdend met de berekeningsformule voor de 
huurprijs van sociale woningen en de voorgestelde alternatieven, 
waarbij de waarde van de woningen vermoedelijk zal stijgen, wordt 
wel een stijging van de huurprijzen verwacht.  

Geen 
wijzigingen 

98 Tevens zal een kostenberekening op strategisch niveau worden 
uitgevoerd. De raad vindt dit positief maar vraagt om de methodologie 
van deze strategische kostenberekening verder toe te lichten. De 
alternatievenonderzoeksnota verduidelijkt dat de kostenberekening 
‘de verschillen op het vlak van (geraamde) kostprijs van de 
alternatieven’ in beeld zal brengen. Er worden een aantal relevante 
kostenposten opgesomd zoals grondverwerving, opbraak en aanleg 
weginfrastructuur en openbaar domein, collectieve voorzieningen. De 
raad vraagt tevens aandacht voor de maatschappelijke kosten en 
benadrukt dat ook de (maatschappelijke) baten in rekening moeten 
worden genomen.  

SARO 

Reactie In het geïntegreerd onderzoek is niet voorzien in een 
maatschappelijke kosten-baten analyse. Wel zullen ook een aantal 
opbrengsten in kaart gebracht worden.  

Wijziging 
tekst 

99 Op p.109 wordt kort ingegaan op de methodiek van de 
kostenberekening. Dit is een belangrijk onderdeel van het 
geïntegreerd onderzoek en is cruciaal in functie van de 
beleidsafweging. Bij de kostenposten moet zeker de restauratie-

DLNE 
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/reconstructiekost/nieuwbouw van de woningen toegevoegd worden. 
Hoe wordt er omgegaan met opbrengsten? 

Reactie In de alternatieven 1 en 2 wordt zowel een restauratie-concept als 
reconstructie-concept onderzocht (ook in het kostenmodel). In het 
geïntegreerd onderzoek is niet voorzien in een maatschappelijke 
kosten-baten analyse. Wel zullen ook een aantal opbrengsten in kaart 
gebracht worden. 

Geen 
wijzigingen 

 
 
Categorie 11 – Milieuonderzoek 

Nr. Opmerking Advies 

100 De Raad wenst evenwel enkele kanttekeningen te plaatsen. Het is 
volgens de Raad niet duidelijk of alle aangehaalde disciplines een 
gelijkwaardig gewicht moeten toebedeeld krijgen (bv. kan de vraag 
gesteld worden of de discipline ‘mens’ niet een ruimer gewicht moet 
krijgen). Verder meent de Raad dat een aantal onzekerheden en 
mogelijke ingrepen in de omgeving de ruimtelijke kwaliteit en de 
leefbaarheid in meer of mindere mate zullen beïnvloeden. Het 
bestaan van deze onzekerheden kan de vooropgestelde 
effectenbeoordeling enigszins op de helling zetten. Het is volgens de 
Raad niet duidelijk hoe hiermee zal worden omgegaan in het verdere 
procesverloop. 

Vlaamse 
Woonraad 

Reactie In de strategische milieubeoordeling worden voornamelijk de 
onderscheidende effecten onderzocht. De verschillende disciplines 
worden niet met elkaar afgewogen of een gewicht toebedeeld. Het 
geïntegreerd milieuonderzoek zal duidelijk aangeven waar er leemtes 
in de kennis aanwezig zijn per discipline. 

Geen 
wijzigingen 

101 Op p. 64 staat: “Ter hoogte van het gesaneerde terrein naast de 
oude gipsberg aan de Kuhlmannkaai zal zich vanaf 2017 een cluster 
van chemiebedrijven kunnen vestigen (…)”. Het lijkt ons dan ook 
evident dat de mogelijke industriële emissies (vooral lucht en geluid) 
mee beschouwd worden bij het inschatten van de leefbaarheid en de 
gezondheidsimpact in de verschillende mogelijke alternatieve 
scenario’s. De blootstelling zal mogelijk sterk verschillen naargelang 
voor behoud van de huidige locatie gekozen wordt of voor 
herlocalisatie.  

DWVG 

Reactie  
Methodologie discipline mens werd als volgt gewijzigd: 
De effecten op mens (ruimtelijke aspecten, hinder, gezondheid en 

mobiliteit) situeren zich op vlak van:  

 Wijziging in ruimtegebruik/bestemming; 

 Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang, barrièrewerking 
en bereikbaarheid 

 Kwaliteit van de woonomgeving 1  (ruimtelijke- en 
omgevingskwaliteit). 

 
Zoals bleek uit de scoping zijn de aspecten mobiliteit, geluid en lucht 

mede bepalend voor de omgevingskwaliteit. Deze aspecten worden 

dan ook mee opgenomen binnen discipline mens.  De aspecten met 

Wijziging 
tekst 

                                                           

1  Op basis van het advies van LNE op de alternatievenonderzoeksnota werd de effectengroep ruimtelijke kwaliteit gewijzigd in 

omgevingskwaliteit 
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betrekking tot mobiliteit, zoals bereikbaarheid zullen aan bod komen 

binnen de effectengroep ruimtelijke structuur- en samenhang. De 

aspecten lucht en geluid en verkeersleefbaarheid- en veiligheid 

zullen kwalitatief aan bod komen binnen de effectengroep kwaliteit 

van de leefomgeving.  

De disciplines mobiliteit, geluid, lucht en fauna en flora kunnen, zoals 

uit de scoping blijkt, relevant zijn bij de afweging tussen de 

alternatieven waarbij een oplossing binnen het huidige projectgebied 

wordt voorzien (1 -4) enerzijds en een alternatief waarbij in een 

andere zone in Zelzate (5) een oplossing wordt gezocht voor de 

huidige bewoners. Hierbij komen de mogelijke effecten van de ligging 

van Klein-Rusland (tussen E34, R4, havenactiviteiten” op de 

gezondheid van de bewoners aan bod.  

 
Effectengroep Ruimtelijke kwaliteit wordt gewijzigd naar “Kwaliteit 
van de leefomgeving” met daaronder de aspecten “Ruimtelijke 
kwaliteit” en “omgevingskwaliteit” met onderstaande methodiek: 
De kwaliteit van de leefomgeving houdt enerzijds de visueel 

ruimtelijke impact op de ruimtelijke belevingswaarde in, anderzijds 

wordt de leefkwaliteit bepaald door de aanwezige hinder en 

heersende omgevingskwaliteit. 

De kwaliteit van leefomgeving wordt mede bepaald door de inrichting 

van het gebied en de integratie in de omgeving. Hierbij vormt het 

aspect hinder een belangrijke parameter en gaat aandacht uit naar 

de integratie in de stedelijke omgeving van Zelzate.  

De omgevingskwaliteit wordt semi-kwalitatief besproken. Waar 

beschikbare kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn uit beschikbare 

studies en geoloketten (vb. geluidsbelastingskaarten geopunt, 

interpolatiekaarten VMM), worden deze kwantitatieve gegevens 

opgenomen in de milieubeoordeling. Hierbij worden de gegevens 

getoetst aan de geldende normen (WHO en EU 

milieukwaliteitsnorm). Volgende richtwaarden worden gehanteerd: 
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In eerste instantie wordt nagegaan hoe het heersende geluids- en 

luchtklimaat zich verhoudt t.o.v. de geldende normen (richtwaarde 

WHO). Indien de concentraties boven 80% van de richtwaarde 

liggen, wordt de luchtkwaliteit als slecht bevonden.   

 

De kleinste waarneembare geluidstoename is 1dB(A). Als algemene 

regel wordt gesteld dat bij een toename van 25% wegverkeer, het 

geluidsniveau tgv het verkeer stijgt met 1dB(A). Dit komt overeen met 

een beperkt negatief effect. Een stijging < 1dB(A) is niet hoorbaar en 

zodoende verwaarloosbaar.  

Een stijging van 3dB(A) betreft een negatief effect en wordt bereikt bij 

een verdubbeling van de verkeersintensiteiten. Voorliggende 

milieubeoordeling zal op basis van beschikbare (al dan niet 

kwantitatieve) gegevens een inschatting maken van deze effecten.  

 

Binnen de effectengroep worden volgende parameters in 
beschouwing genomen: nabijheid voorzieningen, nabijheid groen, 
omgevingskwaliteit (rust, omgevingslawaai, hinder, belevingswaarde, 
…), veiligheidsaspecten (zonering m.b.t. Seveso-inrichtingen). 
 

102 Ook de gezondheidsimpact van de drukke wegen door 
luchtverontreiniging en geluidsemissies in het studiegebied zal sterk 
verschillen tussen de diverse alternatieven. In het MER-
richtlijnenboek Mens-Mobiliteit staan voor de opmaak van een 
mobiliteitsstudie de onderste drempelwaarden (op zich te 
beschouwen per type activiteit of bij gemengde projecten volgens 
hun aandeel in het geheel):  

 (…) 

 ten minste 250 woongelegenheden; 

DWVG 
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 (…) 
In meerdere alternatieven is sprake van meer dan 250 
woongelegenheden. Voor de kwantitatieve doorrekening van de 
gezondheidsimpact van de aanwezige verkeersinfrastructuur, zullen 
de geluids- en luchtverontreinigingscontouren nodig zijn. Indien de 
reservatiestrook naast de E34 in de toekomst aangesproken wordt, 
komt de wegenis mogelijk dichter te liggen tegen de bestaande 
woonwijk. Andersom kan de keuze voor bebouwing van de 
reservatiestrook (op termijn) ook een impact hebben op de 
blootstelling aan de milieugezondheidseffecten van het wegverkeer 
op de E34. Het lijkt ons dan ook nodig dat de disciplines lucht en 
geluid in dit verband wél kwantitatief worden uitgewerkt met het oog 
op een correctere gezondheidskundige doorrekening van de 
verschillende alternatieven. 

Reactie De methodologie van de effectengroep “kwaliteit van de 
leefomgeving” werd aangepast in de AON (zie hoger). 
 

Wijziging 
tekst 

 De inschatting van de lucht- en geluidsemissies van zowel industrie 
als verkeer (wegverkeer én scheepvaart) in referentiejaar 2045 wordt 
wellicht nog een boeiende uitdaging. 

DWVG 

Reactie  

Voorliggend milieuonderzoek op strategisch analyseert op basis van 

beschikbare gegevens (o.a. m.b.t. gezondheids- en hinderaspecten) 

de kwaliteit van de leefomgeving in het studiegebied met als doel om 

de onderscheidende effecten van de voorliggende alternatieven in 

kaart te brengen. De inschatting van lucht- en geluidsemissies van 

industrie en verkeer in referentiejaar 2045 vormen geen onderdeel 

van de strategische milieubeoordeling van voorliggend project. 

Geen 
wijzigingen 

103 Bij bepaalde alternatieven is mogelijk bemaling vereist tijdens de 
uitvoering van de werken voor de realisatie van ondergrondse 
parkings. Indien bemaling vereist is, kan de impact inzake verdroging 
en vooral de mogelijk afgeleide impact op  de reeds aanwezige 
verontreinigingen belangrijk zijn. Gelet op de aanwezigheid van deze 
verontreinigingen wenst men al op strategisch niveau aandacht te 
besteden aan de impact en consequentie van bemalingen. Er zal 
nagegaan worden welke gekende verontreinigingen zich mogelijk 
binnen de invloedssfeer van de bemalingen bevinden. Een bepaling 
van de invloedssfeer m.b.v. sichart schiet hierbij mogelijk te kort 
vermits deze formule geldt voor kortdurende bemalingen (< week). In 
functie van de gewenste verlaging en ingeschatte duur van de 
bemaling is een berekening van de invloedstraal met de formule van 
Dupuit aangewezen. Belangrijk hierbij is een goede inschatting van 
de hydraulische parameters en een berekening van het dagdebiet 
per bemaling. Ook dient men rekening te houden met cumulatieve 
effecten van gelijktijdige bemalingen. De aanwezigheid van het 
kanaal Gent-Terneuzen kan bovendien zorgen dat een zwaardere 
bemaling noodzakelijk is door infiltratie van kanaalwater richting 
bouwput. In functie van de complexiteit van de bemalingen en de 
randvoorwaarden kan een grondwatermodel noodzakelijk zijn om de 
effecten in te schatten en bij significant effect eventuele milderende 
maatregelen af te toetsen. Als een bemalingsstudie wordt opgemaakt 
kan tegelijkertijd het zettingsrisico worden berekend; Immers dient 

VMM 
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men ook rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van 
ondergrondse leidingen. 

Reactie Voor de impact van de bemaling op strategisch niveau zal de formule 
van Sichardt gebruikt worden, aangezien er te weinig informatie 
voorhanden is i.v.m. de eventuele bemaling om Dupuit toe te passen. 
Er zal duidelijk aangegeven worden dat deze formule aan 
beperkingen onderhevig is en welke deze zijn.  

Wijziging 
tekst 

104 In de alternatievenonderzoeksnota wordt aangegeven dat 
betreffende de effecten op vlak van bodem en grondwater enkel 
gefocust wordt op de wijziging van grondwaterkwantiteit 
(verdroging/vernatting) en de wijziging bodem- en 
grondwaterkwaliteit. Er wordt evenwel niet aangegeven dat het 
mogelijk effect op oppervlaktewater en/of riolering van de afvoer van 
het bemalingswater onderzocht zal worden. Deze potentiele impact 
dient ook aan bod te komen.  

VMM 

Reactie De effecten op oppervlaktewater en/of riolering van de afvoer van het 
bemalingswater vormt onderwerp van een latere milieubeoordeling 
op projectniveau. Op dit hoge abstractieniveau (strategisch niveau), 
waarbij de alternatieven niet op gedetailleerd niveau worden 
uitgewerkt kan hier heel weinig over gezegd worden.  
 

Geen 

wijzigingen 

 Wat betreft de impact op de afvoer van hemelwater en infiltratie 
stellen we voor om deze gelegenheid aan te grijpen om, afhankelijk 
van de reikwijdte van het gekozen alternatief, te onderzoeken of het 
collectief organiseren van hergebruik van hemelwater en het 
voorzien van collectieve infiltratievoorzieningen een meerwaarde 
kunnen bieden.  

VMM 

Reactie Bij het geïntegreerd milieuonderzoek zal nagegaan worden op welke 
manier de alternatieven zich onderscheiden ten aanzien van de 
mogelijkheden tot de afvoer van hemelwater en infiltratie. Een 
concretisering van maatregelen in het voorkeursalternatief wordt 
uitgewerkt in de projectfase. 

Geen 
wijzigingen 

105 P.90:7.4 'Algemene methodologie': er is sprake van een huidige 
referentiesituatie en een toekomstige referentiesituatie. Wij gaan 
ervan uit dat de toekomstige referentiesituatie de situatie is met 
invulling van de reservatiestrook door weg- en spoorinfrastructuur. 
Graag dit zo vermelden, eerder spreken over wat er zal verwezenlijkt 
zijn, dan over een tijdshorizon te spreken. Graag ook de relevante 
disciplines voor beide referentiesituaties (huidig en toekomstig) 
uitwerken. 

DMOW 

Reactie De tekst op p. 90 punt 7.4.2. wordt als volgt aangepast: 
“In de toekomstige situatie worden de relevante geplande 
ontwikkelingen (weg- en spoorinfrastructuur) opgenomen. 

Wijziging 
tekst 

106 SARO merkt op dat een beperkte strategische milieubeoordeling 
wordt voorzien waarin de discipline landschap, bouwkundig erfgoed 
en archeologie, de discipline mens en de discipline bodem en 
grondwater onderzocht zullen worden. De 
alternatievenonderzoeksnota (pag. 89) verduidelijkt dat de overige 
disciplines (geluid, lucht, fauna en flora en mobiliteit) als 
nevendisciplines kunnen worden beschouwd en (waar relevant) 
kwalitatief aan bod zullen komen binnen de discipline mens. 

SARO 

Reactie het aspect hinder en gezondheid (incl. lucht en geluid) wordt mee 

beoordeeld binnen discipline mens en meer bepaald effectengroep 

leefkwaliteit. De discipline mobiliteit wordt geïntegreerd binnen 

Wijzigingen 

tekst 
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discipline mens en meer bepaald de effectengroep ruimtelijke 

structuur en samenhang. De methodologie ten aanzien van discipline 

mens werd gewijzigd en aangevuld.  

107 In de omgevingsanalyse wordt voor de discipline lucht gefocust op 
NO2, PM10 en PM2.5. Gezien de ligging van Arcelor Mittal en de 
meetpost in Zelzate is het nuttig om de info over zware metalen van 
dit meetpunt eveneens in beeld te brengen in functie van de 
beschrijving van de huidige toestand. 

DLNE 

Reactie op basis van de beschikbare resultaten uit de meetpost van Arcelor 
Mittal worden de huidige concentraties van dioxines en PCB’s 
beschreven en getoetst aan de drempelwaarden. Deze beschrijving 
is reeds opgenomen in de AON bij de beschrijving van de 
“gezondheidsaspecten”.   

Geen 

wijzigingen 

108 Inzake de scoping van het strategisch MER wordt voor de milieu-
leefkwaliteit van de alternatieven op p.89 het volgende gesteld: 
“De overige disciplines geluid, lucht, fauna en flora en mobiliteit 
kunnen als nevendisciplines worden beschouwd. Wel is van belang 
dat de omgevingskwaliteit op dit vlak geduid wordt en verschillen in 
eventueel omgevingskwaliteit aan bod komen. Deze disciplines 
zullen kwalitatief (waar relevant) aan bod komen binnen de discipline 
mens.”  
LNE zal erop toezien dat in het strategisch MER op heldere wijze 
wordt gemotiveerd dat de aspecten geluid, lucht en gezondheid wel 
of niet onderscheidend zijn tussen de verschillende locaties waar 
alternatieven worden voorzien. LNE is van mening dat het essentieel 
is om rekening te houden met de ‘gezondheidskundige’ leefbaarheid 
van de verschillende locaties. De alternatieven 1 – 4 liggen op de 
huidige locatie van Klein-Rusland, wat gezien de aanpalende 
autosnelweg en de nabijheid van industrie waarschijnlijk een impact 
heeft naar lucht, geluid en gezondheid. De Gentse Kanaalzone wordt 
beschouwd als hotspot-gebied voor fijn stof. Er is tevens een verbod 
voor de inwoners van Klein-Rusland om groenten te eten uit de eigen 
tuin (p.55 AON). Dit toont aan dat het gezondheidskundige aspect 
van leefbaarheid belangrijk is. Het is bijgevolg noodzakelijk om op 
basis van beschikbaar cijfermateriaal, of indien blijkt dat dit 
cijfermateriaal niet voldoende is, op basis van een modellering, de 
lucht- en geluidsbelasting van de verschillende locaties te 
vergelijken. De analyse moet op een kwantitatieve manier 
onderbouwen of er wel of niet een relevant verschil is inzake de 
huidige omgevingskwaliteit voor de verschillende locaties. Als 
startpunt hiervoor kan voor geluid gebruik gemaakt worden van de 
geluidsbelastingskaarten (p. 66-67 van de AON) en voor lucht van de 
gegevens van de meetposten inzake luchtkwaliteit die in de 
omgeving zijn gelegen en van beschikbare tellingen op het 
hoofdwegennet.    
Met deze gegevens kan bij de beschrijving van de referentiesituatie 
(p.99) de leefbaarheid in de wijk besproken worden en vergeleken 
met de gezondheidskundige advieswaarden bij de alternatieve 
locaties.  
In de beschrijving van de effectgroep ruimtelijke kwaliteit (p.102) 
‘luchtkwaliteit’ als parameter opnemen.   
In plaats van hinder onder ‘ruimtelijke kwaliteit’ te schuiven, is het op 
p.99 en volgende beter te spreken van omgevingskwaliteit.    

DLNE 
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Reactie methodologie Mens werd aangepast. Effectengroep ruimtelijke 

kwaliteit wordt: kwaliteit van de leefomgeving en omvat ruimtelijke 

kwaliteit en omgevingskwaliteit. De aspecten geluid, lucht en 

gezondheid worden bijgevolg ondergebracht onder discipline mens.  

Wijzigingen 
tekst 

109 Op p. 64-65 vinden we informatie over externe veiligheid / Seveso. In 
de beschrijving wordt er echter geen inschatting gemaakt van de 
huidige situatie inzake externe veiligheid en de mogelijke inplanting 
van Seveso inrichtingen in het project Dockland. De impact van 
externe veiligheid / Seveso en de gevolgen daarvan voor de vijf 
alternatieven (en vice versa de impact van behoud/verdwijnen van de 
woonfunctie voor het project Dockland) dient wel degelijk in het 
strategisch MER beschreven te worden op basis van de beschikbare 
informatie. Dit mag ingepast worden bij de discipline mens. 

DLNE 

Reactie Binnen het aspect omgevingskwaliteit binnen discipline mens (zie 
hoger) zal het aspect veiligheid aan bod komen. Op basis van het 
strategisch ruimtelijk veiligheidsrapport dat werd opgemaakt in kader 
van de afbakening van de Gentse haven zal voor de verschillende 
alternatieven een inschatting worden gemaakt van de impact op 
externe veiligheid (op vandaag en in de toekomst). De parameter 
“veiligheidsrisico’s” wordt toegevoegd in de afwegingstabel voor 
“kwaliteit van de leefomgeving”.  

 

 


