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Voorwoord
Succes bedreigd door wegcongestie 
De directe tewerkstelling in de Waaslandhaven, deel van de haven van 
Antwerpen, blijft groeien. De trafieken zijn ook opnieuw fenomenaal 
gestegen. Het is bijna een mantra dat hier jaarlijks kan verkondigd 
worden. Voor het zevende jaar op rij, na crisisjaar 2009, stijgt de di-
recte tewerkstelling. Het wordt bijna als normaal beschouwd. Dat “de 
Waaslandhaven wérkt”, zie je bijvoorbeeld ook op de jaarlijkse jobbeurs 
die MLSO samen met EGTS organiseert.

In 2016 waren er maar liefst 72 bedrijven aanwezig op die beurs, waar-
onder vele havenbedrijven. Dit is een goede indicator dat er nog steeds 
vacatures zijn. Ik loop het risico om hier een anachronisme in ons jaar-
verslag te smokkelen, maar op de beurs in 2017 zullen dat 84 bedrijven 
zijn. De groei zet zich dus door. 

68,5 miljoen ton goederen werden aan- en afgevoerd via de Waasland-
haven in 2016. Dat is bijna 17 miljoen meer dan in 2015. Als de tenden-
zen 2015 en 2016 zich verderzetten in 2017, zal de Waaslandhaven de 
helft van alle maritieme trafieken in gans de haven voor haar rekening 
nemen. 

De groei van de Waaslandhaven wordt echter bedreigd door wegcon-
gestie en juridische uitspraken. Wat het verkeer over de weg betreft, 
moeten we inzetten om het havenverkeer maximaal te scheiden van 
het lokaal verkeer. De realisatie van het GRUP E34 is hierbij de hoogste 
prioriteit. Enerzijds zal dan de expresweg tussen Vrasene en Antwerpen 
over drie rijvakken beschikken; anderzijds wordt het westelijk deel van 
de Waaslandhaven rechtstreeks aangesloten op de E34 en dus niet lan-
ger via het verkeerscomplex in Vrasene, dat terug zal dienen voor lokaal 
verkeer. Maar ook duidelijke handhaving , bijvoorbeeld door middel van 
technische apparatuur, moet doorgaand vrachtverkeer uit de dorpsker-
nen houden.

In december 2016 en mei 2017 werden deelGRUP’s gedeeltelijk vernie-
tigd door de Raad van State, wat de verdere ontwikkeling van de haven 
afremt. De Vlaamse overheid probeerde hierop te anticiperen met de 
start van het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen in 
de zomer van 2016. Dankzij uitstekend juridisch werk werd het Logis-
tiek Park Waasland fase West trouwens gevrijwaard van die vernieti-
ging, waardoor we de gewenste oppervlakte toch in concessie konden 
geven. Meteen werden deze nieuwe concessionarissen ook uitgenodigd 
om mee na te denken over hoe we binnen het Logistiek Park Waasland 
samen taken kunnen opnemen in het kader van bedrijfsterreinmanage-
ment. Een concept dat tot duurzame bedrijfsvoering kan leiden, en 
waar we als MLSO mee aan de kar trekken. 

Dit overtuigt me meer dan ooit van onze visie: “Samen met haar 
partners zal MLSO in 2030 duurzame toegevoegde waarde en tewerk-
stelling optimaal ontwikkeld hebben in de Waaslandhaven, deel van de 
Antwerpse haven.”

Boudewijn Vlegels
voorzitter Maatschappij Linkerscheldeoever
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de Maatschappij  
in 2016
In dit eerste gedeelte willen we een beeld geven van wat er met MLSO als organisatie is 

gebeurd in 2016. We belichten daarbij een aantal aspecten. Naast een beeld van de  

aandeelhouders en de aandelen zelf, worden de bestuursorganen besproken en tot slot 

het personeel. Ook het strategisch beleidsplan en de strategie voor 2017 worden kort 

toegelicht.
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Aandeelhouders en kapitaal
Maatschappelijk kapitaal - aandelen A

Aandeelhouder Aantal aandelen A Geplaatst kapitaal (EUR) Opgevraagd kapitaal (EUR)

Gemeente Beveren  520  650.000,00  216.666,67

Gemeente Zwijndrecht  125 156.250,00  52.083,33

Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen  1.875  2.343.750,00  781.250,00

Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van 
het Land van Waas  1.730  2.162.500,00  720.833,33

Vlaamse Gewest  750  937.500,00  312.500,00

Totaal  5.000  6.250.000,00  2.083.333,33

Aandelen B

In overeenstemming met artikel 9 van de wet-Chabert en artikel 8 par. 3 van de statuten van de Maatschappij worden 
aan het Vlaamse Gewest aandelen B toegekend voor de inbreng in de Maatschappij van eerder door het Gewest (of 
vroeger de Belgische Staat) verworven goederen.

Dezelfde aandelen B worden eveneens toegekend aan het Vlaamse Gewest in het kader van de prefinanciering door 
het Vlaamse Gewest van de verwervingen die de Maatschappij doorvoert voor de verdere havenuitbouw (financie-
ringsovereenkomst dd. 10 maart 1999 afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de Maatschappij).

Naarmate de Maatschappij over deze verworven goederen wenst te beschikken (bv. door ze in erfpacht of concessie 
te geven of te verkopen) wordt een evenredig aantal aandelen B vernietigd en wordt overgegaan tot terugbetaling 
ervan aan het Gewest.

Op 1 januari 2016 waren aan het Vlaamse Gewest volgende aandelen B toegekend:

• Als gevolg van de inbreng van vroeger verworven gronden: 16.229,35195 aandelen B (20.286.689,94 euro)
• Als gevolg van geprefinancierde verwervingen: 45.617,24661 aandelen B (57.021.558,26 euro)
• Totaal:  61.846,59856 aandelen B (77.308.248,20 euro)

In de loop van 2016 werd door het Vlaamse Gewest volgend terrein ingebracht bij Maatschappij Linkerscheldeoever:
 -  Terreinstroken gesitueerd op de bedrijfssite van Antwerp Gas Terminal, opp. 33.232 m² ter waarde van 103.019,20 

euro volgens akte 2016/2462 en plan AMT/S/3398;
Voor deze inbrengen ontvangt het Gewest bijgevolg 82,41536 aandelen B.

Anderzijds heeft de Maatschappij enkele terreinen die eerder door het Vlaamse Gewest bij haar werden ingebracht, 
in de loop van 2016 overgedragen aan het Havenbedrijf Antwerpen: 
 -  Terreinstroken gesitueerd op de bedrijfssite van Antwerp Gas Terminal, opp. 33.232 m² ter waarde van 103.019,20 

euro volgens akte met dossiernr. 00670/010 dd. 16.11.2016 en plan AMT/S/3399;
 -  Terreinstroken in de bedrijfszone van Euroports (Westerlund), opp. 98.905,00 m² t.w.v. 306.605,50 euro, volgens 

akte 2016/2794 dd. 05.08.2016 en plan AMT/S/3401;
 -  Strook grond aan de noordkant van het Waaslandkanaal nr. 510F t.h.v. Cambell Aggregates, opp. 2.069,00 m² 

t.w.v. 6.413,90 euro, volgens akte 2119/2795 en plan AMT/S/3403;

Deze drie terreinen waren op het moment van overdracht al in concessie gegeven door het Havenbedrijf Antwerpen 
en door haar betaald aan Maatschappij Linkerscheldeoever in het kader van de prefinancieringsovereenkomst van 
27.10.2008, waarna de Maatschappij op haar beurt de bedragen overmaakte aan het Gewest als onderdeel van de 
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globale betaling van 2.612.057,38 euro. De overeenkomstige aandelen B worden vernietigd, maar zonder financiële 
transacties.
De drie terreinen vertegenwoordigen een globale waarde van 416.038,60 euro, waarvoor de overeenstemmende 
332,83088 aandelen B worden vernietigd.

Eveneens droeg Maatschappij Linkerscheldeoever het volgend terrein over aan de NV Waterwegen en Zeekanaal:
 -  Terrein aan de zuidkant van Fort Liefkenshoek, opp. 46.687,00 m² ter waarde van 144.729,70 euro, volgens akte 

4105/2016 en plan C4/9428_01;
De hiermee corresponderende 115,78376 aandelen B worden vernietigd.

Daarnaast worden aandelen B vernietigd voor een terrein gesitueerd aan de noordkant van Indaver en door het 
Havenbedrijf Antwerpen eerder in concessie verleend aan Antwerp Gateway NV: 
 -  Het terrein meet 90.675,32 m² volgens plan AMT/S/3131C en akte 2014/0038, en vertegenwoordigt een waarde 

van 281.093,49 euro. 
Dit terrein maakte deel uit van de prefinancieringsovereenkomsten van 2004 en 2008 zodat hiervoor enkel de over-
eenstemmende 224,87479 aandelen B worden vernietigd, zonder financiële transactie.
Alle hiervoor vermelde overdrachten vertegenwoordigen een totale boekhoudkundige waarde van 841.861,79 euro, 
hetzij 673,48943 aandelen B.

De Maatschappij verleende in 2016 meer concessies, waarvan slechts één een impact heeft op aandelen B. Het 
betreft volgende concessies: 

WG Aannemingen: terrein grotendeels nog niet ingebracht door het Vlaamse Gewest, doch wordt gepland in 2017.  
De overeenstemmende aandelen B zullen dan gecreëerd of vernietigd worden.

Deurganck Logistics Center: terrein ingebracht deels via de globale inbreng dd. 30 december 2003 en deels via  
inbreng in 2015 plan AMT/S/2441 L. 
 - Totale opp.: 72.250 m²
 - Waarde te vernietigen aandelen B: 223.975 € (179,18 stuks)

Volgende vier concessies werden verleend aan bedrijven in het Logistiek Park Waasland, fase West:
 1) Ahlers Belgium NV (solidair: Astra Immo NV)
 2) Aertssen Logistics NV

 3) Metalon NV
 4) Agrityre cvba

De terreininnames liggen hetzij geheel, hetzij grotendeels op gronden die door Maatschappij Linkerscheldeoever uit 
haar eigen middelen werden betaald waarbij de verwerving verliep hetzij via de Grondenbank Linkerscheldeoever 
hetzij als een rechtstreekse transactie tussen eigenaar en Maatschappij Linkerscheldeoever. 
Op datum van afsluiting van de jaarrekening op 31.12.2016 was de zuidelijke grens van het Logistiek Park Waasland 
nog niet definitief bepaald als gevolg van de gedeeltelijke vernietiging van het desbetreffend GRUP op 20.12.2016 
zodat de impact op de terreininname van sommige concessionarissen onduidelijk was.
Om die redenen wordt de (overigens zeer beperkte) vernietiging van aandelen B uitgesteld tot 2017.

Kebony Belgium NV: Concessie toegekend op een terrein dat in 2004 door Maatschappij Linkerscheldoever recht-
streeks verworven werd van de privé-eigenaar en werd betaald uit eigen middelen. Bijgevolg dienen hiervoor geen 
aandelen B te worden vernietigd. (ligging: Zone Ketenisse).

Wat betreft aandelen B i.v.m. de prefinanciering door het Gewest van door de Maatschappij verrichte verwervingen 
werden in de loop van 2016 in totaal 2.399,94087 aandelen B gecreëerd, met een tegenwaarde van 2.999.926,09 euro. 
De prefinancieringsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de Maatschappij Linkerscheldeoever voorziet dat 
aandelen B worden gecreëerd wanneer de Maatschappij onroerende verwervingen doorvoert met de financiële mid-
delen die daartoe vooraf door het Gewest ter beschikking werden gesteld, en dat deze aandelen B opnieuw worden 
vernietigd wanneer de Maatschappij deze eigendommen valoriseert door erfpacht, concessie of overdracht. 

Op 31 december 2016 waren aan het Gewest dus volgende aandelen B toegekend:

• als gevolg van inbreng van vroeger verworven gronden:  15.459,09788 aandelen B (19.323.872,35 euro)
• als gevolg van geprefinancierde verwervingen: 48.017,18748 aandelen B (60.021.484,35 euro)
• Totaal:   63.476,28536 aandelen B (79.345.356,70 euro)
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Raad van Bestuur
Samenstelling 

Namens de gemeente Beveren:
Boudewijn Vlegels, voorzitter
Guy Tindemans
Kristien Hulstaert (raadgevende stem)

Namens het Havenbedrijf Antwerpen (HA):
Eddy Bruyninckx, ondervoorzitter 
Björn Verhoeven
Koen Kennis
Stefan Vanfraechem

Namens Interwaas:
Julien Van Geertsom 
Peter Deckers, ondervoorzitter
Filip Kegels

Namens de gemeente Zwijndrecht:
Kris Herremans

Namens het Vlaams Gewest:
Freddy Aerts 
Miet Deckers

Werking

De Raad van Bestuur kwam in 2016 10 keer bij elkaar en behandelde daarbij 180 agendapunten. In november 2016 
bood Eddy Bruyninckx zijn ontslag uit de Raad van Bestuur van MLSO aan, wegens zijn pensioen dat op 1 januari 2017 
zou ingaan. 
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Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering vond plaats op 8 juni 2016. Gewoontegetrouw stonden het jaarverslag, de jaarre-
kening en de financiële resultaten van het voorgaande jaar op de agenda. De Algemene Vergadering besliste ook deel 
te nemen aan de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking genaamd ‘Linieland van Waas en Hulst, die op 
15 juni 2011 werd opgericht. Naast de vier grensgemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene, maken ook 
de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen en Interwaas en dus nu ook de Maatschappij Linkerscheldeoever er deel 
van uit. De twee grote doelstellingen van de groepering zijn: enerzijds het grensoverschrijdend overleg en de grens-
overschrijdende samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen en te ondersteunen; anderzijds gezamenlijke 
projecten te realiseren.

De buitengewone algemene vergadering vond plaats op 14 december 2016. Zoals steeds werden er de begroting en de 
strategische nota voor 2017 voorgesteld. Ook werd Jacques Vandermeiren, vanaf 1 januari 2017 nieuwe CEO en gedele-
geerd bestuurder van Havenbedrijf Antwerpen, bij unanieme stemming aangesteld tot bestuurder van de Maatschap-
pij Linkerscheldeoever, namens het Havenbedrijf Antwerpen, dit in opvolging van Eddy Bruyninckx.
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Strategisch beleidsplan 2015-2030
Zoals in het evaluatierapport 2006-2012 al werd aangegeven, moest MLSO, indien ze als organisatie wil groeien, beter 
strategisch plannen op lange termijn. Daartoe werden al in 2013 de eerste stappen gezet door het uitschrijven en publi-
ceren van een bestek om een geschikt bureau te vinden voor de opmaak van een strategisch plan. In 2014 werd dit plan 
samen met Rebel Advisory Group uitgewerkt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Stappen in 2016

Op 16 december 2015 keurde de buitengewone algemene vergadering de strategische nota 2016 goed. Deze nota was 
de tweede die voortvloeide uit de langetermijnstrategie 2015-2030 die de Raad van Bestuur in september 2014 goed-
keurde. De strategische nota 2016 bevatte 81 acties of 25 meer dan in de strategische nota 2015. Zij bevat dus een 
breder spectrum aan acties dan de voorgaande. 

In de tabel hierna wordt over elke actie apart gerapporteerd. Er wordt vermeld of de actie wel of niet of deels uitge-
voerd werd. Waar nodig wordt toelichting gegeven.

In de loop van 2016 werkte MLSO verder aan haar strategische planning en aan de werkwijze om deze goed op te 
volgen en waar nodig bij te sturen. Zo werd de interne vergadering volledig hervormd met de nodige aandacht voor de 
acties in de strategische nota. Agendapunten worden nu gekoppeld aan de nummers van de strategische actie, zodat 
er snel een overzicht is van de acties waaraan de nodige aandacht wordt besteed en van de acties die achterop blijven. 

Er werd in november 2016 voor het eerst een kwartaalrapportage opgesteld, gekoppeld aan een Trello-map die een 
snelle visualisatie van de stand van zaken van alle acties uit de strategische nota mogelijk maakt. In 2017 wordt hier 
verder aan gewerkt. Uiteraard werd ook de strategische nota 2017, die de algemene vergadering in december 2016 
goedkeurde, opnieuw opgesteld op basis van het strategisch beleidsplan 2015-2030.

Evaluatie strategische nota 2016 

1. Grondbeleid

Actieomschrijving Concreet voor 2016 Concrete 
actie  

uitgevoerd

Toelichting

Onbestemde braakliggende gronden worden 
een bestemming gegeven. In de industriële 
zone kan dit eveneens betekenen dat 
overgegaan wordt tot onteigening als er geen 
relevante actviteiten worden ontplooid, of als 
deze gronden niet bijdragen aan de plaatselijke 
economische activiteiten 

Inventaris opmaken braakliggende 
gronden + project opzetten rond 
bestemming van deze gronden 
(inventariseren mogelijke beperkingen, 
timing in de markt brengen, acties 
opstellen om bouwrijp te maken, 
bepalen optimale eindbestemming).

deels Inventaris werd  
opgemaakt.

Verwerven van eigendommen in de 
ontwikkelingszone Saeftinghe 

In eigendom krijgen van laatste 
eigendommen binnen de 
ontwikkelingszone Saeftinghe inclusief 
Doel-centrum en Z3-gebied. Opvolgen 
verwervingen grondenbank. Opvolgen 
afwikkeling sociaal begeleidingsplan.

deels Enkel nog  
minnelijke verwerving 
na veranderde  
juridische situatie 
GRUP

Huidige beoordelingsmechanismen (zuinigheid, 
kosten/baten) behouden zodat een goede 
verhouding prijs/kwaliteit bewaard blijft.

Toetsing door professionele 
schatters (waar nodig) en geëigende 
overheden behouden voor uitvoeren 
vastgoedtransacties en bij inventarisatie 
gronden.

ja

Afstemmen met geëigende overheden over de 
aankoopprijs van landbouwgronden

Opvolging via grondenbank ja

Betalen onroerende voorheffing wordt getracht 
te beperken

Juridische procedures opvolgen ja
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Planbatenheffingen worden tot een minimum 
beperkt

Doorrekenen heffingen aan uiteindelijke 
eigenaars

ja

Overdracht van gronden aan Vlaams Gewest en 
GHA conform de afgesproken termijn

Verschillende dossiers rond inbreng en 
overdracht behandelen en afronden

ja Onder andere gronden 
Kieldrechtsluis, 
Noordelijk Insteekdok

Project-ownership: het pro-actief opmaken en 
opvolgen van planning en financiële implicaties 
met betrekking tot grondverwerving.

Opvolgen verwervingen deels Opportuniteiten 
worden continu 
gevolgd.

MLSO is goed geplaatst om de economische 
ontwikkelingen en de effecten ervan op 
de omgeving te monitoren. Zij zal hiervoor 
indicatoren opstellen onder meer ook voor het 
werkdomein grondbeleid.

Onderzoeken van mogelijke indicatoren 
in functie van het Strategisch 
Beleidsplan, eventueel via GIS. Inventaris 
verder aanvullen. GIS-implementatie 
moet verdere analyses toelaten.

neen Wordt terug 
opgenomen na 
realisatie GIS

Het correct beheer van verworven woningen 
en bewoning in die woningen. Hier wordt 
oordeelkundig mee omgegaan.

Aanvragen sloopvergunningen met 
goede motivatie en verantwoording. 
Uitvoeren sloopplan. Beheer 
resterende woningen. Opvolgen 
juridische procedures ten gevolge van 
sloopvergunningen. Verder invoeren 
inventaris patrimonium in GIS-systeem.

ja Enkele 
sloopvergunnigen 
werden aangevraagd, 
sloopplan werd 
opgemaakt. Juridische 
procedures werden 
verder opgevolgd. 

Uitoefenen voorkooprecht. Voorkooprechten 
worden opgevolgd en indien gelegen in 
havengebied voorgelegd aan Raad van Bestuur

Opvolgen aangeboden voorkooprechten 
en relevante voorleggen aan Raad van 
Bestuur.

ja

Regelgeving en instrumentarium van 
MLSO inzake grondverwerving proberen te 
beïnvloeden zodat verwervingen met zo min 
mogelijk problemen kunnen gebeuren.

Opvolgen nieuwe Vlaamse wetgeving 
onteigeningen. Planologische 
neutraliteit correct toepassen waar 
mogelijk.

ja

Veranderingen in de wetgeving die een effect 
kunnen hebben op grondbeleid, worden op 
de voet gevolgd en waar mogelijk invloed op 
uitgeoefend.

Opvolgen juridische actualiteit. ja

Leegstandsheffingen vermijden Aanslagbiljetten beargumenteren ja

Ontwikkeling van het natuurgebied Haasop Opvolgen beheer natuurgebied Haasop ja Opgeleverd, beheer 
overgedragen aan ANB

Uitvoeren van het soorten 
beschermingsprogramma samen met andere 
overheden

Acties in het kader van ISBPP uitvoeren ja

Bestemmen van terreinen van MLSO in het 
licht van het evenwicht tussen economische 
ontwikkeling en natuur

Voor braakliggende terreinen MLSO 
pro-actief nagaan wat de natuurwaarden 
zijn.

ja Terreinen die 
ontwikkeld gaan 
worden, worden 
geïnspecteerd. Onder 
andere voor terrein 
Kebony uitgevoerd.

Inrichting van huidige natuurgebieden 
op terreinen MLSO en beheer ervan via 
overeenkomst Natuurpunt

Boscompensatie buffer Kallo. Acties 
afstemmen met Natuurpunt.

deels Boscompensatie nog 
niet gebeurd omwille 
van archeologie. Acties 
natuurpunt worden 
afgestemd.

Deelname aan beheercommissie natuur LSO Opvolgen beheercommissie natuur LSO + 
verschillende werkgroepen

ja

Deelname aan beheercommissie natuur LSO 
Realiseren estuariene en niet-estuariene 
natuur

Realiseren doelstellingen volgens OEK ja
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2. Industrialisatiebeleid

Actieomschrijving Concreet voor 2016 Concrete 
actie  

uitgevoerd

Toelichting

Het uitgeven van concessies Bevraging organiseren met betrekking 
tot 2 fases van het Logistiek Park 
Waasland

ja Weliswaar slechts 
een fase uitgevoerd, 
omwille van 
archeologisch 
onderzoek in andere 
fase 

MLSO is goed geplaatst om de economische 
ontwikkelingen en de effecten er van op 
de omgeving te monitoren. Zij zal hiervoor 
indicatoren opstellen onder meer ook voor het 
werkdomein industrialisatiebeleid.

Herzien van indicatoren in functie van 
het Strategisch Beleidsplan 2015-2030 

ja Huidige indicatoren 
voldoen

Het uittekenen van de visie op doelgroepen en 
uitgiftebeleid, rekening houdend met clusters 
en horizontale en verticale integratie.

Overleg opstarten met de haven van 
Antwerpen. Voor braakliggende gronden 
(en te vernieuwen concessies) de meest 
geschikte categorieën van activiteiten 
identificeren.

ja Voor cluster chemie 
overleg opgestart, 
samen met PoA.

Het vertalen van de visie in de bevraging, de 
onderhandelingen en de contractafsluiting met 
bedrijven 

Permanent aandachtspunt bij 
voorbereiding bevragingen, 
evaluatie kandidaturen en tijdens 
onderhandelingen met finalist(en)

ja

Betrokken blijven bij logistieke knooppunten in 
de onmiddellijke omgeving van de haven

Logistiek als item warmhouden neen Geen concrete acties 
in 2016

Bijsturen van visie ten gevolge van 
veranderende markt en industriële trends

Deelname Flanders Recycling Hub. 
Resultaten van deze studie kunnen 
bijvoorbeeld leiden tot versterking huidig 
cluster aan Molenweg of nieuwe cluster 
in OZS fase 1

ja Flanders Recyclig Hub 
loopt door in 2017

Actief omgevingsfactoren en industriële en 
logistieke trends opvolgen

Van te voren formuleren van 
onderzoeksvragen die als leidraad dienen 
voor trendwatching door middel van 
open blik - ook buiten eigen vakgebied

ja

Veranderingen in de wetgeving die een effect 
kunnen hebben op industrialisatiebeleid 
worden op de voet gevolgd en waar mogelijk 
invloed op uitgeoefend

Opvolgen juridische actualiteit ja

Strategie voor de inrichting binnen de 
industriële zone opmaken

Projectgroep LPW verderzetten OZS 
fase 1 niet-maritieme zone Deelname 
Flanders Recycling Hub moet visie mee 
vorm geven

ja

Evalueren van strategie en leerlessen trekken 
in functie van veranderende behoeften/
flexibiliteit inbouwen in inrichting/zonering

Deelname aan projectMER OZS fase 1. 
Opvolging infrastructuur multimodaliteit

ja

Trends en omgevingsfactoren inzake inrichting 
opvolgen

Van te voren formuleren 
onderzoeksvragen die als leidraad dienen 
voor trendwatching door middel van 
open blik – ook buiten eigen vakgebied.

- LPW: doorwerking inrichtingsplan

- OZS fase 1 niet maritieme zone: VIL-
project Flanders Recycling Hub

ja
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Verlenen van bouwadviezen in de industriële 
zone van de Waaslandhaven

Groot aantal bouwadviezen afleveren ja

 Aanleg van landgebonden infrastructuur in de 
industriële zone en aansluiting op netwerk van 
partners

Aanpassen Koestraat en Boereveldseweg deels Boereveldseweg reeds 
afgerond, Koestraat 
volgt in 2017

Mlderende maatregelen uit projectMER LPW 
verder uitvoeren

Onder andere realiseren 
vrachtwagensluis. Bestuderen 
waterhuishouding

deels

Aanleg van wegenis LPW fase West/Oost Bouwvergunning LPW fase west 
opstellen en indienen. Bestek ‘uitvoeren 
LPW fase west’ opstellen

ja

Onderzoeken van de zinvolheid van 
het sanctioneren en belonen via 
concessieovereenkomsten inzake de 3P’s. 
Onderzoeken van andere manieren om 
duurzaamheid mee te nemen in bevragingen 
en concessieovereenkomsten

Taskforce samen met GHA verderzetten ja Wordt verder aan 
gewerkt in 2017

Participeren en organiseren van oplossingen 
inzake leveringszekerheid van energie en 
duurzame energie 

Verder opvolgen ontwikkelingen inzake 
energielevering 

ja

Aandeelhouderschap Wind aan de Stroom Opvolgen rendement eerste 15 
windturbines. Opvolgen RvB/financiële 
implicaties/verdere concessieverlening. 
Voorbereiden verdere fases in het 
licht van MLSO als aandeelhouden en 
grondeigenaar

ja

Realiseren van warmtenet samen met Indaver Deelname aan stuurgroep en RvB Ecluse. 
Opnemen ombudsfunctie.

ja

Risicoanalyse van projecten: het systematisch 
inschatten risico’s en aanpak

Na testcase LPW volgen andere 
projecten

neen Geen andere projecten 
gevolgd na LPW West

Projecten rond bundelen van goederenstromen 
samen organiseren

Railport: MLSO maakt deel uit van 
taskforce en RvB

ja

3. Subregionaal beleid 

Actieomschrijving Concreet voor 2016 Concrete 
actie  

uitgevoerd

Toelichting

Sluiten beleidsovereenkomst 
ontwikkelingszone Saeftinghe. 

Formele ondertekening 
beleidsovereenkomst OZS fase 1 door 
Vlaamse regering, GHA en MLSO

neen Actie wordt 
verdergezet in 2017

Visie ontwikkelen over het mobiel houden van 
de Waaslandhaven

Deelname overleg afwikkeling van 
de Waaslandhaven. Deelname 
aan werkgroep Mobiliteit OHA. 
Deelname aan subWG wegverkeer. WG 
Vrachtwagenparking: locatie Haasop. 
Op basis van ontwerp werken aan 
SOEK. Mobiliteit is element van de 
beleidsovereenkomst.

ja

Uitvoeren van het actieplan bij het GRUP Verder medewerking verlenen aan het 
actieprogramma GRUP. Procesteam, CN 
en CN-werkgroepen opvolgen. Speciale 
aandacht voor eigen acties: monitoring, 
vrachtwagensluis en verkeersafwikkeling 
Schoorhavenweg + N-gebied Haasop

ja
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Veranderingen in de wetgeving die een effect 
kunnen hebben op subregionaal beleid worden 
op de voet gevolgd en waar mogelijk invloed op 
uitgeoefend

Opvolging juridische actualiteit ja

Zetelen in subregionaal overlegorgaan dat zal 
worden opgericht door de Vlaamse Overheid 

Verderzetten lokaal netwerk LSO ja

Nadenken over vormen van participatie door 
de burger

Brainstorm voorjaar 2016, daarna verder 
traject bepalen

ja Financiële participatie 
bij project door 
mensen uit de regio 
werd bekeken. 
Andere vormen van 
participatie, zoals 
kunst in nieuwe 
kantoorgebouw 
werden opgestart.

"Opmaken van duurzaamheidsverslag Lanceren duurzaamheidsaward in 2016. 
Starten aan DHV4

ja

Verduurzaming woon-werkverkeer: 
verderzetten pendelproject, carpoolinitiatief, … 

Beleid mee opvolgen via OHA, werkgroep 
woon-werkverkeer. Pendelbussen: 
verruimd initiatief met GHA opstarten.

ja

Samen met partners mobiliteitsmeting (trucks, 
fiets, sluis, files) organiseren

Verder concreet maken afspraken 
werkgroep vrachtwagensluis

deels Wordt verdergezet in 
2017

Leiden werkgroep economie EGTS samen met 
Interwaas 

Organiseren 1 WG Economie. Organiseren 
grensoverschrijdende jobbeurs. 
Bedrijvendag organiseren.

ja MLSO werd ook lid van 
EGTS in 2016

Jaarlijkse prijs uitreiken voor innovatie en 
duurzaamheid 

In 2016 wordt de eerste 
duurzaamheidsaward uitgereikt, ism de 
havengemeenschap

ja

(Europese) calls rond innovatie in de gaten 
houden en participeren/samenbrengen van 
projectpartners 

Vinger aan de pols voor detectie 
mogelijke projecten.

deels Actie wordt afgevoerd 
en hervormd in 2017. 
Minder actieve rol voor 
MLSO door deelname 
aan EGTS

Stimuleren van het inzetten van sociale 
economie en zelf het goede voorbeeld geven

Er zullen zeker specifieke acties 
ondernomen worden, al dan niet in 
overleg met Interwaas

ja

Zelf deelnemen aan duurzaamheids- en 
innovatieplatformen

Deelname aan o. a. 
Duurzaamheidsverslag, Ecluse, W@S, 
Antwerp Railport, Flanders Recycling 
Hub. Andere nuttige fora spotten.

ja

Meetings organiseren met bedrijven over 
recente ontwikkelingen, duurzaamheid en 
innovatie

Organiseren van minimum 2 
bijeenkomsten.

ja

4. Bestuur, management en communicatie

Actieomschrijving Concreet voor 2016 Concrete 
actie  

uitgevoerd

Toelichting

Gedragscode opstellen, vb inzake perslekken, 
privacy,…

Gedragscode opstellen, vb inzake 
perslekken, privacy,…

neen Actie verplaatst naar 
2017

Opportuniteiten creëren voor informele 
gesprekken tussen leden van de RvB

Leden kunnen steeds zalen reserven bij 
het secretariaat van MLSO, voor overleg 
m.b.t. de Waaslandhaven/MLSO

ja
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Halfjaarlijkse terugkoppeling door bestuurders 
in hun gemeenten (samen met Interwaas)

Zelf initiatief nemen als MLSO naar 
betrokken gemeenten toe om terug te 
koppelen over werking MLSO

ja In 2016 
plaatsgevonden in 
gemeenteraads-
commissie 
Zwijndrecht.

Zorgen voor deelname/participatie in 
havencentrum Lillo door MLSO

Verder blijven opvolgen waar 
mogelijkheden liggen om te participeren 
in Havencentrum Lillo

ja Gesprekken met 
nieuwe directeur 
Havencentrum 
opgestart. Enkele 
mogelijkheden worden 
door beide partijen 
onderzocht in de loop 
van 2017

Toeristische / educatieve initiatieven: 
postkaarten, bus- en fietstoeren, gids

Verder bijdragen aan realisatie 
Havenland en in dat kader deze opdracht 
meenemen

ja

MLSO gebruikt digitale media optimaal om 
haar communicatie te voeren

Voltooien nieuwe introductiefilm MLSO. 
Opstart werkgroep website MLSO

ja

Visie op sponsoring van activiteiten in en rond 
de haven evalueren en bijsturen 

Sponsoringactiviteiten verderzetten. 
Onderzoeken of er nieuw, breder kader 
voor sponsoring gewenst is.

ja

Verspreiden publicaties Verder uitbreiden digitale verzendlijst. ja

Zorgen dat MLSO traditionele media optimaal 
aanwend in haar communicatie

Afleveren 3 à 4 publicaties Halo. Blijven 
inzetten op verder verbeteren Halo. 
Afleveren jaarverslag. Herbekijken 
jaarverslag qua inhoud.

ja

Erfgoedprojecten communicatief maximaal 
benutten. Erfgoed 2.0 attitude als gevolg en 
resultante

Erfgoedaanpak uitdragen vooral bij 
grote opgraving: communicatieplan en 
publiekswerking op te maken.

ja

Rondritten in de WLH (bus, gids, fiets,…- Herhalen bustours op Linkerscheldeoever 
ism GHA

ja

Nadenken over realiseren van onthaalpoorten 
in en rond de haven

Opdracht meenemen in verdere realisatie 
Havenland

ja

Meer benutten van sociale netwerken Linked In-pagina MLSO verder 
uitbreiden, onderzoeken of meer 
inzetten op facebook en twitter gewenst 
is.

ja

5. Interne werking 

Actieomschrijving Concreet voor 2016 Concrete 
actie  

uitgevoerd

Toelichting

Fruitmand om de 2 weken of 1x per maand Fruitmand bestellen ja

Bewaken en actueel houden van de 
arbeidsvoorwaarden

Opvolgen actua arbeidsvoorwaarden ja

Duurzaam vervoer - dienstwagen (eventueel 
elektrisch) voor werknemers + aanmoedigen 
fietsgebruik voor woon-werkverkeer

Aankoop duurzame dienstwagen. 
Onderzoeken nut aankoop fietsen. 
Stimuleren carpoolen etc.

deels Aankoop duurzame 
dienstwagen wordt 
geconcretiseerd in 
2017

Uitbreiden kantoorgebouw Start bouwwerken, werfopvolging. Einde 
bouwwerken: opening + receptie

ja Receptie en opening 
gepland in maart 2017
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In kaart brengen van werkdruk en op basis 
daarvan werkdruk gelijker verdelen

Actieplan actueel houden en actieplan 
2017 opstellen. Sessies organiseren ivm 
stress, burn-outpreventie en tijdsbeheer

ja

Werking interne vergadering - huidige werking 
in vraag stellen - roterend voorzitterschap, 
agenda, taken, acties …

Verder vorm geven aan nieuwe systemen 
interne communicatie, mede op basis 
van projectwerking en strategische nota.

ja

Automatisatie: minder opzoekwerk wat meer 
tijd betekent voor andere dingen (zoals GIS-
systeem)

Verdere stappen voor GIS. Verdere 
stappen voor performanter databeheer. 
Verdere stappen voor performanter 
projectbeheer.

ja

Personeel beschikt over laptops, tablets 
en smartphones en kan te allen tijde bij 
servergegevens mail, internet, social networks 
(Linked In, twitter). Het laat toe om efficiënt 
informatie op te slaan en te delen, en direct te 
communiceren met stakeholders

Uittesten mogelijkheden interne social 
media ter bevordering van de interne 
communicatie en bereikbaarheid 
gegevens.

ja Onder andere Yammer 
ingevoerd als intern 
social medium

Diensten die uitbesteed zijn worden goed 
opgevolgd om te zorgen dat alle contractuele 
verplichtingen nagekomen worden. Daarnaast 
wordt er zorg voor gedragen dat MLSO steeds 
over de beste contractuele condities beschikt

Mogelijkheden documentenbeheer 
worden bekeken met GIS-systeem.

ja

Overheidsopdrachten worden op een correcte 
manier voorbereid, uitgevoerd en opgevolgd

Opvolgen werking software 3P + 
uitwerken efficiënte opvolging 
overheidsopdrachten

ja

Organiseren jaarlijkse teambuilding Teamdagen worden opnieuw 
georganiseerd

ja

Gezamenlijke sportmomenten organiseren herhalen actie duurzame kilometers ja Daarnaast ook 
deelname havenrun

Organiseren gezinsdag organiseren gezinsdag ja
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Beleidsovereenkomst Ontwikkelingszone Saeftinghe fase 1 

De Raad van Bestuur van 1 april 2015 besliste een ontwerp van beleidsovereenkomst voor te bereiden betreffende de 
Ontwikkelingszone Saeftinghe, dit naar aanleiding van het schrijven van Interwaas, aandeelhouder bij Maatschappij 
Linkerscheldeoever, conform artikel 15 bis § 2 van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerschel-
deoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven 
van Antwerpen (Wet Chabert), waarin het verzoek werd geformuleerd om een beleidsovereenkomst op te maken.

Tevens besliste de raad dat, in uitvoering van voormeld artikel, de directie van de Maatschappij:

 • een secretariaat binnen de bestaande administratie van de MLSO diende op te richten;

 • een werkgroep diende samen te stellen met gekwalificeerde vertegenwoordigers van Havenbedrijf Antwerpen, 
Vlaamse overheid, de gemeenten, Interwaas en MLSO zelf;

 • een adviserende overlegcommissie zou oprichten met vertegenwoordigers van de werkgevers-havenorganisaties, 
de werknemersorganisaties, het Havenbedrijf Antwerpen en MLSO.

In artikel 15 bis § 1 (onder Hoofdstuk III bis – Beleidsovereenkomsten) van de Wet Chabert staat bepaald dat de be-
leidsovereenkomst dient te regelen:

 1° de vergoeding bij overheveling van gronden van industriële zone naar maritieme zone en omgekeerd; 

 2° de ontsluitingsinfrastructuur binnen het havengebied; 

 3° de investeringsprojecten en

 4° het promotiebeleid.

De werkgroep hield hiermee rekening bij het organiseren van haar werkzaamheden. Met het oog op een gedetailleerde 
uitwerking van een aantal technische aspecten, wordt er gewerkt met subwerkgroepen en met specifiek afzonderlijk 
overleg over bepaalde onderwerpen (bv. investeringen en financiering). 

De termijn om tot goedkeuring van dit ontwerp te komen werd in eerste instantie vastgesteld op 10 maanden, con-
form artikel 15bis, §2 Wet Chabert. Vanaf de ontvangst van de brief van Interwaas, in casu vanaf 24 februari 2015, 
begon die termijn van tien maanden te lopen. De datum van vaststelling werd hierdoor 23 december 2015. De Raad 
van Bestuur van 16 december 2015 besliste de termijn al een eerste keer te verlengen tot 23 juni 2016. Daarna werd de 
termijn nogmaals verlengd tot 23 december 2016.

Artikel 15bis stelt dat de Raad van Bestuur deze termijn kan veranderen en/of verlengen. Aangezien de werkzaamhe-
den van de werkgroep nog niet zijn afgerond, verlengde de Raad van Bestuur deze termijn andermaal met 12 maan-
den, nl. tot 23 december 2017.
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Personeel
Het MLSO-team bestaat op 31 december 2016 uit volgende personen:

• Peter Van de Putte, directeur (in dienst: 19.10.2009)
• Paul Nelen, adjunct-directeur & stafmedewerker economie en financiën (in dienst: 1.10.2003)
• Els Jennen, stafmedewerker juridische aangelegenheden (in dienst: 17.8.2009) 
• Marjan Van Avermaet, stafmedewerker projecten ( in dienst: 13.8.2012)
• Liesbeth Van Driessche, stafmedewerker ruimtelijke ordening/planoloog (in dienst: 17.8.2009) 
• Cathy Verschelden, administratief assistente (in dienst: 4.10.2010) 
• Harold Ketels, terreinbeheerder (in dienst: 1.11.2012)
• Nancy Vandersnickt, directiesecretaresse (in dienst: 1.10.2012)
• Bert Pichal, communicatieverantwoordelijke ( in dienst: 1.11.2012)
• Kristel Sieprath, stafmedewerker natuur, milieu en energie (in dienst: 02.03.2015)
• Marijke Deprettere, administratief assistente (in dienst: 19.10.2015)

De diensten van de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn sinds 11 juni 2010 ondergebracht in de oude pastorie aan het 
Sint-Paulusplein 27 te Kallo (Beveren), waar ook de maatschappelijke zetel van de Maatschappij is gevestigd (Bel-
gisch Staatsblad 7.10.2010).

In 2016 mocht het MLSO-team de opbouw van haar nieuw kantoorgebouw bewonderen en bleef, ondanks de hiermee 
gepaarde hinder, verder werken. 

Deze uitbreiding van het kantoorgebouw met bijhorende personeelsparking is een actie uit het strategisch beleids-
plan en tevens globaal preventieplan, een beleid rond welzijn op het werk voor de komende vijf jaar. De inrichting van 
de MLSO-kantoren en onmiddellijke omgeving zijn aangepast aan alle noden en behoeften.

Het MLSO-team



Maatschappij Linkerscheldeoever ~ Jaarverslag 2016 | 19Maatschappij Linkerscheldeoever ~ Jaarverslag 2015 | 19

MLSO beweegt 
Grondbeleid
In overeenstemming met de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het linkerscheldeoevergebied (wet-Cha-
bert) en latere wijzigingen, heeft Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) onder meer tot doel het grondbeleid te 
voeren in het havengebied op de Linkerscheldeoever. Zij kan daartoe de nodige gronden verwerven o.a. door middel 
van verwervingen voor algemeen nut. 

De voorbije jaren voerde MLSO omvangrijke - minnelijke - aankopen door die de uitbouw van de Waaslandhaven 
beoogden, zoals het verwerven van o.m.: 

•  gronden voor de aanleg van het Deurganckdok
•  onroerende goederen in Doeldorp en omgeving in het raam van het Sociaal Begeleidingsplan
•  gronden voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Waasland

Dergelijke verwervingen worden betaald met middelen die door het Vlaams Gewest als prefinanciering ter beschikking 
worden gesteld van MLSO (zie verder) en verlopen volgens een aantal (ontwerpen van) onteigeningsplannen waarvoor 
in 2014 nog enkele bijkomende aankopen werden verricht zoals wordt weergegeven in onderstaande tabel:

(ontwerp) onteigeningsplan /  
verwervingsplan

Totale uitgaven 2014 Totale uitgaven 1999 – 2014 

Verrebroekdok
Doel 1
Doel 2
Doel 3
Doel 4
Doel 5
Doel 7
Doel 8
Doel 8.3
Westel. Spoorontsluit.
Logistiek Park West
Ex-Federale Overheid

22.617,80

150,00
566.976,78

 
 
 

13.299,00
58,66

 

1.228.132,83
22.766,54

1.235.109,68
4.718.663,88
3.680.859,34

41.498.792,89
2.425.705,60

621.586,61
247,00

338.632,74
25.379,58

987.535,60

Totalen in EUR 603.102,24 56.783.412,29

Financiering van de verwervingen – aandelen B

Op 31 december 2014 was door de Maatschappij een gecumuleerd bedrag van 56.783.412,29 euro uitbetaald aan 
vergoedingen die door het Vlaamse Gewest werden geprefinancierd. Als tegenprestatie worden door de Maatschap-
pij aan het Vlaamse Gewest aandelen B toegekend op het ogenblik dat de Maatschappij de gelden van het gewest 
effectief aanwendt. Op 31 december 2014 bedroeg het totaal aantal aandelen B toegekend voor prefinanciering 
45.426,72983 eenheden. 

Naast het ter beschikking stellen door het Vlaams Gewest van financiële middelen via prefinanciering, kunnen door 
het Gewest ook terreinen bij MLSO worden ingebracht. Tegenover dergelijke inbreng staat opnieuw een uitgifte van 
aandelen B door MLSO ten voordele van het Gewest. In de loop van 2014 werden op deze wijze door het Vlaams Ge-
west meerdere terreinen ingebracht bij MLSO waarvoor aandelen B werden gecreëerd. Voor details hierover verwijzen 
we naar het hoofdstuk ‘Aandeelhouders en kapitaal’ in het eerste deel van dit verslag.

Linkerscheldeoever  
in beweging
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MLSO beweegt 
Grondbeleid
In overeenstemming met de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het linker-Scheldeoevergebied (wet-Cha-
bert) en latere wijzigingen, heeft de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) onder meer tot doel het grondbeleid te 
voeren in het havengebied op de linker-Scheldeoever. Zij kan daartoe de nodige gronden verwerven o.a. door middel 
van verwervingen voor algemeen nut. 

De voorbije jaren voerde de MLSO omvangrijke - minnelijke - aankopen door die de uitbouw van de Waaslandhaven 
beoogden, zoals het verwerven van o.m.: 

• onroerende goederen in Doeldorp en omgeving in het raam van het Sociaal Begeleidingsplan
• gronden voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Waasland

Dergelijke verwervingen worden betaald met middelen die door het Vlaams Gewest als prefinanciering ter beschikking 
worden gesteld van MLSO (zie verder) en verlopen volgens een aantal (ontwerpen van) onteigeningsplannen waarvoor 
in 2016 nog enkele bijkomende aankopen werden verricht zoals wordt weergegeven in onderstaande tabel:

(ontwerp) onteigeningsplan /  
verwervingsplan

Totale uitgaven 2016 Totale uitgaven 1999 – 2016 

Verrebroekdok
Doel 1
Doel 2
Doel 3
Doel 4
Doel 5
Doel 7
Doel 8
Doel 8.3
Westel. Spoorontsluit.
Logistiek Park West
Ex-Federale Overheid

1.998.828,29
 604.573,77

 
 

396.530,03
-6,00

1.228.132,83
9.493,64

1.235.109,68
4.718.663,88
3.681.022,04
43.747.140,18
3.030.279,37

621.586,61
247,00

735.162,77
27.110,75

987.535,60

Totalen in EUR 2.999.926,09 60.021.484,35

Financiering van de verwervingen – aandelen B

Op 31 december 2016 was door de Maatschappij een gecumuleerd bedrag van 60.021.484,35 euro uitbetaald aan 
vergoedingen die door het Vlaamse Gewest werden geprefinancierd. Het betreft een netto bedrag d.w.z. nadat 
valorisaties (tot dusver gebeurde dit nog uitsluitend door verkoop) in mindering werden gebracht. Als tegenprestatie 
worden door Maatschappij Linkerscheldeoever aan het Vlaamse Gewest aandelen B toegekend op het ogenblik dat de 
Maatschappij de gelden van het gewest effectief aanwendt. Op 31 december 2016 bedroeg het totaal aantal aandelen 
B toegekend voor prefinanciering 48.017,18748 eenheden (eveneens netto).

Naast het ter beschikking stellen door het Vlaams Gewest van financiële middelen via prefinanciering, kunnen door 
het Gewest ook terreinen bij MLSO worden ingebracht. Tegenover dergelijke inbreng staat opnieuw een uitgifte van 
aandelen B door MLSO ten voordele van het Gewest. In de loop van 2016 werd op deze wijze door het Vlaams Gewest 
één terrein ingebracht bij MLSO waarvoor aandelen B werden gecreëerd. Voor details hierover verwijzen we naar het 
hoofdstuk ‘Aandeelhouders en kapitaal’ in het eerste deel van dit verslag.



Maatschappij Linkerscheldeoever ~ Jaarverslag 2016 | 21

Verwervingen met eigen middelen

Om over een voldoende aanbod aan nieuwe, bouwrijpe terreinen in het havengebied te kunnen beschikken, heeft de 
Maatschappij de voorbije jaren enkele belangrijke eigendommen verworven die gefinancierd werden met eigen mid-
delen. In 2016 diende zich een dergelijke opportuniteit niet aan.

Overdrachten van terreinen 

In het voorbije jaar werden door de Maatschappij meerdere terreinen overgedragen aan de NV Havenbedrijf Antwer-
pen tegen dezelfde prijs als waartegen zij eerder werden ingebracht door het Vlaams Gewest. Daarnaast werd één 
terrein overgedragen aan de NV Waterwegen en Zeekanaal. Omdat het telkens uitsluitend terreinen betrof waarvoor 
bij de verwerving aandelen B ten gunste van het Vlaamse Gewest werden gecreëerd, werden in 2016 deze aandelen B 
opnieuw vernietigd.

Voor details hierover verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Aandeelhouders en kapitaal’ in het eerste deel van dit verslag.

Het verlenen van concessies

In 2016 werd een concessie verleend aan Deurganck Logistics Center NV op een terrein aan Oudendijk met een opper-
vlakte van 72.250 m². Het terrein met een boekhoudkundige waarde van 223.975 euro werd eerder door het Vlaams 
Gewest bij de Maatschappij ingebracht. N.a.v. die inbreng werden aandelen B gecreëerd en aangezien het terrein door 
deze concessie economisch wordt gevaloriseerd worden deze aandelen nu weer vernietigd om te worden terugbetaald 
conform de financieringsovereenkomst dd. 10 maart 1999. Het daarmee corresponderend aantal aandelen, zijnde 
179,18 stuks, wordt vernietigd.

De overige in 2016 toegekende concessies gaven geen aanleiding tot het vernietigen van aandelen B.

Onder het hoofdstukje ‘Concessies’ wordt verder aandacht besteed aan de toegekende concessies.
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Concessies
Op 27 januari 2016 besliste de Raad van Bestuur om de concessie van een terrein van circa 12 hectare in Logistiek Park 
Waasland Oost, toe te kennen aan de NV Tabaknatie. Voornoemd bedrijf kreeg de voorkeur op een andere kandidaat 
die een gefaseerde ontwikkeling van de beschikbare oppervlakte voorzag, terwijl Tabaknatie opteerde voor een on-
middellijke en volledige aanwending van het terrein.

In zitting van 2 maart 2016 bevestigde de Raad van Bestuur zijn principieel akkoord voor de verhuur door D’ Hollander 
Equipment aan CertiWeight bvba van een terreindeel van ongeveer 10.212 m² voor het vestigen van een gecertifieerd 
weegstation voor containertrucks, mits een scheiding wordt voorzien tussen het eigen vrachtverkeer en het vrachtver-
keer met bestemming CertiWeight. Tegelijk verleende de raad zijn principieel akkoord voor het uitbreiden van de con-
cessie van D’ Hollander Equipment door toevoeging van het zuidelijke terreindeel (oppervlakte: ca. 2,8 ha), waarbij het 
bestaande recht van overweg op het noordelijk deel behouden blijft. Eenzelfde principieel akkoord werd toegezegd 
om de eerder goedgekeurde verhuring door D’ Hollander Equipment van een terreindeel van 10.212 m² aan VBG-Colas 
voor het vestigen van een betoncentrale, te verleggen naar het voormelde zuidelijke terreindeel.

Gezien de voorziene plaatsing van windturbine LPW2 binnen de zone waar Tabaknatie een concessie heeft verwor-
ven, achtte de Raad van Bestuur het, in zitting van 2 maart 2016, nodig bij de concessieovereenkomst een addendum 
toe te voegen, enerzijds voor een zone die uit de concessie zal worden gelicht om die nadien in concessie te kunnen 
geven aan NV W@S 2013, anderzijds voor een zone waarvoor Tabaknatie bepaalde gebruiksrechten aan NV W@S 2013 
afstaat.

In dezelfde zitting van 2 maart 2016 verleende de Raad van Bestuur ook toelating aan Netwerkbeheerder Elia voor de 
aanleg van een nieuwe 36 kV-hoogspanningslijn vanaf het omvormingsstation aan de Keetberg in Zwijndrecht, via 
de Canadastraat tot het daar gevestigde Lanxess Rubber. Aangezien de capaciteit van de leidingenstroken volledig 
benut is, blijkt de enige mogelijkheid erin te bestaan de kabel via een gestuurde boring onder het concessieterrein van 
Mexico Natie - dat eigendom is van Maatschappij Linkerscheldeoever – te voorzien.

Op 13 april 2016 besliste de Raad van Bestuur de concessie die op 22.4.2013 werd toegekend aan de gemeente Beveren 
tot het vestigen van een brandweerpost aan de Keetberglaan, over te dragen aan de Hulpverleningszone Waasland, 
gevestigd in Sint-Niklaas en dit met behoud van alle in de lopende concessie opgenomen en bijbehorende voorwaar-
den.

Op 8 juni 2016 nam de Raad van Bestuur kennis van twee overeenkomsten tot sub-terbeschikkingstelling tussen 
enerzijds XPO Antwerpen en anderzijds Antwerp Cold Stores NV en Van Moer Rail NV waarbij de volledige site als 
één enkele concessie wordt verder gezet door XPO Antwerpen, met exploitatie door twee gebruikers.

Op dezelfde zitting van 8.6.2016 werd de Raad van Bestuur ook geïnformeerd over de overname van concessionaris 
Van Aerde Gebr. NV, gevestigd aan het Noordelijk Insteekdok, door groep GTS. Beide bedrijven zijn actief in de trans-
portsector en voeren complementaire activiteiten uit. Van Aerde Gebr. zal onder eigen naam blijven opereren. 

Op verzoek van Heavy Handling tot het vestigen van een hypotheek en het verlenen van een hypothecair mandaat ter 
financiering van de onroerende constructies en uitrustingen op het in concessie verleende terrein aan de Steenland-
laan, bekrachtigde de Raad van Bestuur, eveneens op 8 juni 2016, de driepartijenovereenkomst tussen Heavy Hand-
ling bvba, KBC Bank NV en de Maatschappij Linkerscheldeoever, dit ter vrijwaring van de belangen van MLSO. Tegelijk 
verleende de raad toestemming voor het vestigen van een hypotheek en een notariële lastgeving tot het verlenen van 
een hypothecaire volmacht. De raad merkte daarbij op dat de looptijd van de hypothecaire financieringen de duur van 
de concessie niet mag overschrijden.

In zitting van 29 juni 2016 gaf de Raad van Bestuur – onder bepaalde voorwaarden - zijn principiële toestemming tot 
overdracht door Pioneer Europe NV van de lopende erfpacht aan een derde partij die eigenaar wordt van de opstallen. 
Op 7 september 2016 bekrachtigde de raad de ontwerpakte die voorziet in de verkoop van het onroerend goed door 
Pioneer Europe NV en de gelijktijdige overdracht van de erfpacht aan deze derde partij. Daarin werd ook een clausule 
opgenomen waarin staat dat de algemene voorwaarden voor concessies in de haven van Antwerpen ook van toepas-
sing zullen zijn op de nieuwe activiteiten die op de site zullen worden ontwikkeld. In dezelfde ontwerpakte is ook 
voorzien dat de vergoeding en de aanpassingen daaraan, voor dergelijke nieuwe activiteiten uitdrukkelijk conform zijn 
aan de voorwaarden die algemeen van toepassing zijn binnen de haven van Antwerpen.
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concessies WG Aannemingen en Heavy Handling

Met Pioneer Europe NV en Yusen Logistics Belgium NV, beide gevestigd aan de Keetberglaan, werden ook gesprek-
ken gevoerd, enerzijds om tot een positieve langetermijnvisie te komen waarbij beide bedrijven ter plaatse kunnen 
worden verankerd, anderzijds om mogelijkheden te creëren om de bestaande gebouwen te vernieuwen en aan te 
passen voor nieuwe activiteiten. 

Eveneens op 29.6.2016 hechtte de Raad van Bestuur zijn goedkeuring aan een toevoeging van de concessieovereen-
komst met de NV Deurganck Logistics Center m.b.t. een terrein aan de Oudendijk te Kallo, waarbij concessionaris 
verzocht om de NV Belfius Lease Services als solidaire medeconcessionaris te laten toetreden, dit in het licht van een 
overeenkomst tot onroerende leasing tussen laatstgenoemde en Deurganck Logistics Center. In het aanhangsel van 
de overeenkomst tussen de drie betrokken partijen werden de gebruikelijke bepalingen opgenomen ter vrijwaring van 
de belangen en eigendomsrechten van de Maatschappij Linkerscheldeoever.

Nog in dezelfde zitting van 29.6.2016, gaf de Raad van Bestuur zijn goedkeuring aan de kandidatuur van G&V Energy 
Group voor het vestigen van een tankstation voor locomotieven, gecombineerd met een tankstation voor vrachtwa-
gens, op een terrein gelegen tussen de Koestraat en Hazopweg. In de maanden vooraf werden daarover besprekingen 
gevoerd tussen Infrabel en G&V waarbij beide partijen tot een overeenkomst kwamen. Het combineren van deze 
tankplaats met een station voor trucks is echter slechts mogelijk wanneer de in- en uitgang gebundeld wordt op één 
plaats (langs de Koestraat). Om verkeersdruk te vermijden op het knooppunt Hazopweg/Koestraat, en om het einde 
van de Koestraat niet overmatig te belasten met vrachtwagens, werd door de Raad van Bestuur van MLSO gevraagd 
om een concept uit te werken waarbij geen verbinding wordt gemaakt tussen het tankstation voor trucks en de 
toekomstige truckparking aan de andere zijde van de Koestraat. Parking en tankstation blijven zo volledig gescheiden 
wat de verkeersafwikkeling betreft. Op het inrichtingsplan blijkt dat G&V met deze bedenking rekening heeft gehou-
den.
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Vanaf 1 juni 2016 werd een bevraging georganiseerd voor de invulling van deel 1 van de westelijke zone van het Logis-
tiek Park Waasland. Het ging meer bepaald over 8 percelen. De bevraging werd afgesloten op 21 juni 2016. Er werden 
in totaal 8 dossiers ingediend. De inschrijvingen werden aan een interne screening onderworpen. Vier kandidaten wer-
den al kort besproken, de andere vier kwamen nog niet aan bod. Na eerdere interne raadpleging – en toelichting op de 
Raad van Bestuur van 8.6.2016, besliste de raad op 29 juni 2016 principieel de concessieverlening van hiernavolgende 
terreinen, gelegen in deel 1 van de westelijke zone van het Logistiek Park Waasland, goed te keuren: een beschikbaar 
terrein van 77.897m² aan Imasco (Aertssen Logistics NV); een terrein van 48.969m² aan Ahlers Belgium NV; een 
terrein van 25.251 m² aan Agrityre cvba en ten slotte een beschikbaar terrein van 32.686 m² aan Moortgat-Mometal 
BVBA (Metalon NV). Na besprekingen met de vier geselecteerde kandidaten en gelet op het feit dat bijkomende voor-
waarden werden opgelegd die rekening houden met het bijzondere karakter van het Westelijk deel van het Logistiek 
Park Waasland, bekrachtigde de Raad van Bestuur op 7 september 2016, de toekenning van de concessies aan de vier 
betrokken bedrijven. De invulling van de resterende terreinen door andere deelnemers aan de bevraging, zal later aan 
bod komen.

Eveneens op 29.6.2016 gaf de Raad van Bestuur - na een uitvoerige bespreking in de raad van 2.3.2016 - zijn goedkeu-
ring aan het verlenen van een concessie aan Kebony Belgium nv aan de Ketenislaan in Kallo. Het gaat om een Noors 
productiebedrijf dat aan conventioneel naaldhout de eigenschappen geeft van tropisch hardhout, dit door impreg-
natie met o.m. residuen van maïs en rietsuiker, en van belangrijke hoeveelheden stoom. Daar de huidige fabriek in 
Noorwegen volledig bezet is, zoekt Kebony uitbreiding, bij voorkeur in Vlaanderen en meer bepaald in de haven van 
Antwerpen. De hulpstoffen zijn afkomstig uit Geel; de aanvoer van hout gebeurt via container hoofdzakelijk van-
uit Nieuw Zeeland; stoom is in ruime mate beschikbaar zowel via het project Ecluse als via co-siting met Lanxess. 
Ook een belangrijk houtverwerkingsbedrijf dat samenwerkt met Kebony bevindt zich in de directe nabijheid van de 
Waaslandhaven. Kebony toont ook belangstelling voor een even groot terrein aangrenzend aan de concessie, dit voor 
het vestigen van een tweede identieke bedrijfseenheid. Deze optie dient ten laatste op 1 februari 2020 te worden 
gelicht. Intussen zal hiervoor een vergoeding betaald worden van 10 % van het normale tarief.

Op 9 november 2016 ging de Raad van Bestuur, op vraag van Kebony, ook akkoord met aanpassingen aan het lei-
dingenstelsel op het terrein van Lanxess nv, dit met het oog op de ontsluiting van zijn terrein. MLSO zal 1/3 van de 
meerkosten (geraamd op 177.000 euro) voor aanpassing van de stoomleiding voor Kebony Belgium nv, bekostigen.

Op dezelfde zitting van 9.11.2016 verleende de Raad van Bestuur zijn toestemming aan Ashland Specialties Belgium 
bvba om circa. 73.391 m² van het erfpachtdomein aan het Geslecht te verhuren aan het Havenbedrijf Antwerpen 

Eerste concessionarissen Logistiek Park Waasland fase West
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NV voor een termijn eindigend op 31.12.2027. Terzelfdertijd stemde de raad in met het ontwerp van concessie in het 
voordeel van het Havenbedrijf Antwerpen voor een oppervlakte van 6.580 m² grenzend aan het domein van Ashland, 
eveneens voor een termijn eindigend op 31.12.2027.

En nog in zitting van 9.11.2016 gaf de Raad van Bestuur toelating aan Keetberg Logistic Center tot het stellen van een 
hypothecaire zekerheid voor de gewaarborgde verbintenissen met nv BNP Paribas Fortis, zonder dat deze de erf-
pachtgrond kunnen bezwaren. Het ontwerp van overeenkomst tussen Keetberg Logistic Center, BNP Paribas Fortis en 
Maatschappij Linkerscheldeoever, waarin o.m. de erfpachtgrond en de belangen van MLSO worden gevrijwaard, werd 
door de raad goedgekeurd.

In zitting van 5 november 2014 besliste de Raad van Bestuur de concessietarieven jaarlijks op 1 januari te verhogen, 
rekening houdend met het reële inflatiepercentage van de consumptieprijsindex in de periode november van het 
voorlaatste jaar tot oktober van het jaar voordien. De reële inflatie over de periode november 2015 - oktober 2016 be-
droeg 1,81 %. Na toepassing van deze index werden de nieuwe concessietarieven voor 2017 berekend en in zitting van 
14 december 2016 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. 
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Juridisch
Doel en omgeving 

Sloopprocedures
Enkele jaren geleden werd op basis van het ‘beslist beleid’ van de Vlaamse regering gestart met de opmaak van een 
gefaseerd sloopplan voor Doel-centrum. De sloopvergunningen die daartoe werden aangevraagd, werden door een 
aantal inwoners van Doel aangevochten, met een hele reeks procedures tot gevolg. 

Het Hof van Beroep in Gent legde op 30 april 2009, in afwachting van een beslissing ten gronde, een verbod op om de 
lopende sloopvergunningen uit te voeren. Hiervoor werd een dwangsom van 250 000 euro opgelegd. Ook het arrest 
van 6 juli 2010 (milieustakingsvordering) zorgde ervoor dat bepaalde sloopvergunningen niet uitgevoerd mochten 
worden en legde MLSO per overtreding een dwangsom op van maar liefst 500 000 euro. In twee verschillende zaken 
werden van MLSO zware dwangsommen gevorderd, onder meer met betrekking tot het uitvoeren van slopen, die door 
de rechtbanken waren opgelegd.

In de eerste zaak besliste het Hof van Beroep dat MLSO de sloopverboden niet had overtreden. Het Hof stelde boven-
dien dat de Maatschappij niet had getalmd en wel degelijk haar verantwoordelijkheid had genomen om aan onveilige 
situaties het hoofd te bieden. 

Sinds 17 maart 2011 is er nog een tweede zaak lopende, dit keer voor het zogenaamd onrechtmatig slopen van een 
drietal woningen en het onvoldoende onderhouden van 139 woningen in Doel-centrum. Dit bevel tot betalen vorderde 
in totaal 3.642.699 euro. MLSO tekende verzet aan tegen dit bevel tot betalen. Op 16 oktober 2012 trad de beslagrech-
ter in Dendermonde de argumentatie van MLSO bij, zowel wat de sloop van de drie woningen betreft als aangaande 
de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die MLSO diende te nemen. Volgens de beslagrechter heeft MLSO correct 
gehandeld. De tegenpartij ging echter in hoger beroep bij het Hof van Beroep in Gent. Een uitspraak volgde op 9 
september 2014. Voor wat betreft de 139 beweerde inbreuken werd door het Hof besloten dat er geen dwangsommen 
verschuldigd zijn. De zaak werd door de beslagrechter in graad van beroep voor wat betreft het sloopverbod en de drie 
gesloopte woningen op burgemeestersbevel toegewezen aan de dwangsommenrechter. Deze moet oordelen over de 
onmogelijkheid in hoofde van MLSO om de hoofdveroordeling na te komen als gevolg van het latere sloopbevel van 
de burgemeester van 9 september 2010 en over de door tegenpartijen aangevoerde onwettigheid van dit sloopbevel. 
De beoordeling wordt door de beslagrechter aan de dwangsomrechter toegewezen op basis van artikel 1385quinquies 
Gerechtelijk Wetboek.

Op 18 februari 2015 werd deze uitspraak van de beslagrechter in graad van beroep betekend aan MLSO. MLSO deed 
daarna het nodige voor de verderzetting van de zaak. Op 17 april 2015 werd deze zaak ingeleid bij de dwangsomrechter 
en op 11 maart 2016 voor de 9de Kamer van het Hof van Beroep in Gent gepleit. Op 10 juni 2016 volgde een arrest van 
het Hof van Beroep te Gent (als dwangsomrechter): 

-  Wat betreft het pand gelegen aan de Scheldemolenstraat 27, aanvaardt de dwangsomrechter de onmogelijkheid 
om aan de hoofdveroordelingen te voldoen, en heft daarom de daaraan gekoppelde dwangsommen op. 

-  Voor wat betreft de panden gelegen aan de Engelsesteenweg 24 en 45, is de dwangsomrechter van oordeel dat 
er geen onmogelijkheid was in hoofde van MLSO om aan de hoofdveroordeling van 30 april 2009 te voldoen. De 
dwangsomrechter heft de in dit arrest gekoppelde dwangsommen niet op. De sloopverboden uitgaande van de 
burgemeester van Beveren vormen aldus geen onmogelijkheid in de zin van art. 1385 quinquies Ger.W ten opzich-
te van dat arrest. 
De dwangsomrechter is er echter van overtuigd dat Maatschappij Linkerscheldeoever wel voldoende aantoont dat 
het voor haar onmogelijk was om aan de hoofdveroordeling van 6 juli 2010 te voldoen. De toestand van de wonin-
gen op het moment van de uitspraak, nl. 6 juli 2010, was volgens de dwangsomrechter al van dien aard dat het 
naleven van sloopverboden voor MLSO onmogelijk zou zijn. Deze onmogelijkheid is volgens de dwangsomrechter 
bovendien geen gevolg van enige daad of nalatigheid van MLSO. De onmogelijkheid bestond al op het moment 
van de uitspraak op 6 juli 2010. De dwangsommen die dit arrest oplegde, worden daarom opgeheven. 
De dwangsomrechter meent dat op deze manier uitspraak is gedaan in de gestelde kwestie over de eventuele 
onmogelijkheid waarop MLSO beroep zou kunnen doen. 
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De betwisting of de uitgevoerde sloopwerkzaamheden vallen onder de sloopverboden, verwijst de dwangsomrechter 
opnieuw door naar de beslagrechter. In navolging van het tussenarrest van het Hof van Beroep te Gent van 10 juni 
2016 wordt de zaak daarom opnieuw in staat gesteld en worden conclusietermijnen bepaald. De zaak zal worden 
behandeld op de zitting van 10 oktober 2017 om 11.10 uur.

Oud Arenberg

Op 23 december 2014 werd de stedenbouwkundige sloopvergunning verleend voor Oud Arenberg 114. Op 15 april 2015 
werden de stedenbouwkundige vergunningen tot slopen verleend voor Oud Arenberg 116, 118, 120 en 122. Tijdens het 
openbaar onderzoek werd een aantal bezwaren ingediend tegen het afleveren van deze vergunningen. Deze bezwaren 
werden door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar behandeld bij het verlenen van de vergunningen.

De heer C. en de gemeente Beveren (voor wie optreedt mevr. A.) stelden beroepen tot vernietiging in tegen deze 
stedenbouwkundige vergunningen. Maatschappij Linkerscheldeoever, als aanvrager van en belanghebbende bij de 
vergunning, het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Beveren alsook de gemeente Beveren zelf, 
kwamen tussenbeide in deze procedures. 

De voorzitter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot in december 2015 tot onontvankelijkheid van de be-
roepen tegen de sloopvergunningen voor Oud Arenberg 116 en 122, aangezien de rolrechten niet tijdig betaald werden.

Voor de beroepen tegen de sloopvergunningen voor Oud Arenberg 114, 118 en 120, werd de procedure bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen in 2016 verder gezet. De pleitzitting vond plaats op 6 december 2016. Eind 2016 werd door 
de verwerende partij verzocht de debatten te heropenen. Een uitspraak wordt in 2017 verwacht.

Huidige bewoning

De Maatschappij onderzocht verder welke aansprakelijkheden er mogelijk rusten op MLSO als eigenaar van verschil-
lende gebouwen en woningen die leeg staan, gekraakt of bewoond zijn, al dan niet in de omgeving van een SEVE-
SO-bedrijf. Daarbij wordt ook de bestuurdersaansprakelijkheid onderzocht.

Om haar eigendomsrechten en aansprakelijkheid te vrijwaren, doet Maatschappij Linkerscheldeoever er alles aan om 
kraken van woningen in Doel zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer nodig, worden door MLSO de nodige stappen 
ondernomen om krakers uit de woningen te weren of te laten uitzetten. Daarbij wordt ook het veiligheidsaspect in 
acht genomen. 

De Raad van Bestuur besliste in 2014 om te laten onderzoeken in welke mate Maatschappij Linkerscheldeoever de 
huidige bewoning in haar eigen woningen in Doel-centrum toch contractueel zou kunnen regelen, mits naleving van 
een aantal duidelijke voorwaarden.

Er zijn momenteel immers nog enkele woningen die gebruikt worden door voormalige eigenaars of die daar via een 
inmiddels opgezegde Zakelijk Recht van Tijdelijke Bewoning (ZRTB) wonen. 

In de loop van 2016 werden met een aantal bewoners overeenkomsten afgesloten. 

Veiligheid en leefbaarheid

Maatschappij Linkerscheldeoever blijft tot op heden acties ondernemen tegen kraken van woningen, vandalisme, 
inbraken en diefstallen in Doel. Voor al de schade die aan het patrimonium van de Maatschappij wordt toegebracht, 
legt MLSO klacht neer bij de politie. Indien nodig stelt MLSO zich ook burgerlijke partij in deze strafzaken. Maan-
delijks worden er klachten neergelegd, voor diefstallen, inbraken en pogingen tot inbraak, beschadigingen, elektri-
citeits- en waterdiefstal, sluikstorten (zelfs van autowrakken en autobanden), ingooien van vensters, opzettelijke 
brandstichtingen, graffiti enz. Een aantal daders werd hiervoor veroordeeld, echter geen in 2016. De woningen worden 
keer op keer opnieuw beveiligd. Maatschappij Linkerscheldeoever laat zich waar nodig bijstaan door een architect 
en een veiligheidscoördinator om haar eigendommen in Doel af te sluiten en te beveiligen. De steeds weerkerende 
aangebrachte schade en de uitgevoerde herstellingswerken worden op regelmatige tijdstippen vastgesteld door een 
gerechtsdeurwaarder.
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Bekrachtiging procedures gevoerd door Interwaas 

Op 27 april 2001 besliste de Vlaamse regering om tijdelijk bewoning toe te laten in verworven en niet-bewoonde 
woningen van Maatschappij Linkerscheldeoever, (aanvankelijk) tot 31 december 2006. Interwaas, het intergemeen-
telijk samenwerkingsverband van het Land van Waas (toen nog onder de naam ICW) werd verzocht om het tijdelijk 
wonen te organiseren in de vrijgekomen woningen die door de Maatschappij Linkerscheldeoever werden verworven 
in Doel-centrum. De Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeoever besliste in januari 2016 om formeel tot 
bekrachtiging over te gaan van de door Interwaas gestelde handelingen in de dossiers tegen een aantal (voormalige) 
bewoners, waaronder - doch niet beperkt tot - de beslissingen om te dagvaarden en tot invordering van de vergoedin-
gen.

Procedure Vredegerecht Beveren – bereiken minnelijke schikking

Maatschappij Linkerscheldeoever werd opgeroepen om op woensdag 9 december 2015 in het gerechtsgebouw te 
Beveren voor de vrederechter te verschijnen in een poging tot een minnelijke schikking te komen over de schade 
(ernstige schimmelvorming in slaapkamer en andere ruimtes) die door de heer S., eigenaar van Spaans Fort 21, 9130 
Verrebroek, werd toegewezen aan de leegstand van de aanpalende woning, zijnde Spaans Fort 19, in eigendom van 
MLSO.

Meester De Bock werd aangesteld om Maatschappij Linkerscheldeoever te vertegenwoordigen in deze zaak en ver-
zocht al het nodige te doen om de belangen van Maatschappij Linkerscheldeoever te behartigen.

Op 5 januari 2016 werd een plaatsbezoek in aanwezigheid van de vrederechter afgelegd. Er werd op 9 maart 2016 met 
S. een minnelijke schikking afgesloten. 

Onteigeningsplan Z3-gebied Doel

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013 stelde het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 
zeehavengebied Antwerpen’ definitief vast. 

Bij de Raad van State werden verscheidene vernietigingsberoepen ingeleid, waaronder twee beroepen die eveneens 
de schorsing van deze besluiten vroegen. 

Op 3 december 2013 schorste de Raad van State de uitvoering van het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’, 
in zoverre dit het grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas betreft, met uitsluiting van de aldaar 
gelegen groengebieden (zones voor permanente ecologische infrastructuur EI, zones voor permanente ecologische 
infrastructuur met medegebruik EI+ en natuurgebieden).

Op 6 juni keurde de Vlaamse regering de definitieve vaststelling van een aangepast GRUP principieel goed en op 24 
oktober 2014 stelde de Vlaamse regering het aangepaste GRUP definitief vast. Dit trad in werking op 12 december 
2014. In artikel 3 van dit besluit werd aan Maatschappij Linkerscheldeoever machtiging verleend om de gronden, 
begrepen in het onteigeningsplan gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied 
Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’, meer specifiek het deelgebied ‘Z3-gebied Doel’ te onteigenen. 

Tegen dit nieuwe besluit werden opnieuw procedures bij de Raad van State opgestart met het oog op de schorsing 
en/of de vernietiging van het besluit.

Op 13 augustus 2015 werden er twee schorsingsverzoeken tegen het GRUP van 24 oktober 2014 betekend. Op 20 no-
vember 2015 volgden reeds de arresten van de Raad van State aangaande beide schorsingsverzoeken.

In de zaak O. e.a. wordt een gedeeltelijke schorsing bevolen van het besluit van de Vlaamse regering van 24 okto-
ber 2014 ‘houdende intrekking van de geschorste delen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 
zeehavengebied Antwerpen zoals definitief vastgesteld op 30 april 2013 en geschorst op 3 december 2013 en hou-
dende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen, 
havenontwikkeling Linkeroever’, en van het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2012 ‘houdende voorlopige 
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vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen’, in 
zoverre deze besluiten betrekking hebben op:

-  de Saeftinghedokzone, bestaande uit de daarin gelegen bestemmingsgebieden “Gebied voor waterweginfrastruc-
tuur” (artikel L3), “Fasering Saeftinghedok” (artikel L3.2.b), “Fasering Saeftinghedokmonding” (artikel L3.2.c), en 
de in deze bestemmingsgebieden voorziene overdrukken “Hoogspanningsleiding” (artikel L16), en

-  het onmiddellijk ten zuiden en ten noorden van de Saeftinghedokzone, maar ten oosten van de Oostlangeweg, 
gelegen gedeelte van het niet-gefaseerde bestemmingsgebied “Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrij-
ven” (artikel L1), met de daarin voorziene overdrukken “Hoogspanningsleiding” (artikel L16).

Op 20 december 2016 volgde het arrest de Raad van State met nr. 236.837. Het betreft de uitspraak van de Raad van 
State aangaande het beroep tot nietigverklaring van twee besluiten van de Vlaamse regering:

•  het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2014 houdende intrekking van de geschorste delen van het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen zoals definitief vastgesteld op 30 
april 2013 en geschorst op 3 december 2013 en houdende definitieve vaststelling van het GRUP Afbakening zeeha-
vengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever, met inbegrip van de goedgekeurde onteigeningsplannen, 
maar met uitzondering van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2014 waarbij het besluit 
van de Vlaamse regering van 30 april 2013 houdende de definitieve vaststelling van het GRUP ‘Afbakening zeeha-
vengebied Antwerpen’, in zoverre dit het grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas betreft, met 
uitsluiting van de daar gelegen groengebieden (artikelen L14, L15 en L18) wordt ingetrokken [...]

•  het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2012 houdende voorlopige vaststelling van het ontwerp van GRUP 
‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’. 

De Raad van State besliste tot een gedeeltelijke vernietiging.

Er wordt aangegeven dat het vernietigde vastgestelde GRUP van 24 oktober 2014 geen betrekking heeft op het 
rechter-Scheldeoevergebied en dus heeft de vernietiging van de tweede bestreden beslissing geen betrekking op dit 
gebied. Tevens is de Raad van State van oordeel dat het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland niet mee ver-
nietigd moet worden. Het bevindt zich niet in een soortenbeschermingszone en bevat geen natuurwaarden. Daaren-
boven kan het op planologisch vlak losgekoppeld worden, zonder de algemene economie van het plan te schenden.

Voor het overige wordt het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2014 wel volledig vernietigd, alsook de 
voorlopige vaststelling (het tweede bestreden besluit) in zoverre deze betrekking heeft op het beheersgebied van het 
gedeeltelijk vernietigde GRUP van 24 oktober 2014. 

Deze vernietiging heeft ook gevolgen voor de aan Maatschappij Linkerscheldeoever verleende machtiging om de gron-
den, begrepen in het onteigeningsplan gevoegd bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehaven-
gebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’, meer specifiek het deelgebied ‘Z3-gebied Doel’ te onteigenen. Dit 
onteigeningsplan wordt mee gevat door de vernietiging van het GRUP.

Onroerende voorheffing

Het bezwaar van Maatschappij Linkerscheldeoever werd in drie dossiers aangaande de aanslagbiljetten voor onroe-
rende voorheffing afgewezen met een schrijven van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst. 

MLSO dient steevast bezwaar in tegen deze aanslagbiljetten, gelet op de vrijstellingen waarop MLSO zich beroept. 
Aangezien het bezwaar in deze drie zaken werd afgewezen, ging MLSO over tot het neerleggen van verzoekschriften 
op tegenspraak bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. 

De rechtsdag voor behandeling in eerste aanleg werd vastgelegd op 7 december 2015. Op deze datum werd de zaak 
gepleit en op 4 april 2016 volgde de uitspraak. Deze uitspraak is in het nadeel van MLSO: de fiscale vorderingen 
werden wel ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. De rechtbank is van oordeel dat de in artikel 26 van de wet van 
22 december 1986 bedoelde belastingvrijstelling niet kan worden ingeroepen. De rechtbank meent dat de belasting-
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vrijstelling geïnterpreteerd dient te worden in de zin dat de intercommunales slechts vrijgesteld kunnen worden van 
de onroerende voorheffing in de mate dat de gemeenten ervan vrijgesteld zijn. De door de raadslieden van MLSO 
aangehaalde argumentatie werd door de rechtbank niet gevolgd.

Verder stelde de rechtbank dat MLSO ook geen aanspraak kan maken op de vrijstelling van opcentiemen. Met be-
trekking tot het verzoek tot vrijstelling op basis van artikel 253, 3° WIB/92 stelt zij dat de goederen wel degelijk iets 
zouden opbrengen en ze niet gebruikt zijn voor een openbare dienst of een dienst van algemeen nut. Ook het ver-
trouwensbeginsel zou volgens de rechtbank geen soelaas bieden om alsnog voor vrijstelling in aanmerking te komen, 
vermits de gedragslijn van het Vlaamse Gewest in strijd zou zijn met de wet. Bijgevolg werd MLSO in het ongelijk 
gesteld.

MLSO besliste echter beroep aan te tekenen en op 27 september 2016 werden beide zaken ingeleid voor de fiscale 
kamer van het Hof van Beroep in Gent. Er werd een conclusiekalender afgesproken en de rechtsdag werd bepaald op 6 
februari 2018. 

Beroepsprocedure rolnummer 2013/AR/2934

De Raad van Bestuur van 5 oktober 2011 besliste tot de beëindiging van de concessie met Concessionaris D.  betref-
fende een terrein aan de Canadastraat te Zwijndrecht (ca. 17.5 ha groot). Concessionaris D.  deelde voordien mee 
dat zij beslist had om niet verder te gaan met haar plannen aangaande haar vestiging op bedoeld terrein. Als reden 
hiertoe werd opgegeven dat Concessionaris D.  over een onvoldoende gezonde financiële basis beschikte. Concessio-
naris D.  bleef in gebreke door de in de concessievoorwaarden opgelegde verplichtingen niet na te leven, onder meer 
het ontwikkelen van activiteiten op het terrein waarvoor de concessieverlening bedoeld was. De Raad van Bestuur van 
14 december 2011 besliste dat de gerechtelijke procedure, ter inning van de schadevergoeding conform de concessie-
voorwaarden, diende te worden ingeleid tegen Concessionaris D. . De zaak werd bijgevolg ingeleid bij de rechtbank van 
Koophandel. 

De rechtbank van Koophandel besloot op 17 januari 2013 onze argumentatie te volgen voor wat betreft de grond van 
de zaak (de rechtbank bevestigde dat Concessionaris D.  in de fout is gegaan door haar contractuele verplichtingen 
niet na te komen, stelde dat er geen redenen waren om overmacht te aanvaarden en verklaarde de tegeneis van De 
Rijke ongegrond). Vervolgens werd er op 12 september 2013 een eindvonnis (in eerste aanleg) in deze zaak geveld. 
De rechtbank willigde de vordering van MLSO volledig in: het forfaitair schadebeding uit de algemene concessie-
voorwaarden werd ingewilligd. Concessionaris D.  werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 
1.063.272,20 euro, vermeerderd met de intresten vanaf 7.10.2011, plus de kosten (dagvaarding 308,16 euro en rechts-
plegingsvergoeding 16.500 euro).

Het vonnis was echter niet uitvoerbaar bij voorraad. Op 15 oktober 2013 volgde de betekening van het vonnis door de 
gerechtsdeurwaarder, maar op 15 november 2013 werd door Concessionaris D.  beroep betekend. Op 11 december 2013 
werd de zaak ingeleid. 

Als pleitdatum werd aanvankelijk 7 oktober 2016 vooropgesteld, doch op aandringen van de tegenpartij werd de zaak 
uitgesteld naar 6 januari 2017. Begin 2017 wordt de uitspraak in graad van beroep verwacht. 

Aanvragen openbaarheid van bestuur

In het jaar 2016 werd één formeel verzoek tot openbaarheid van bestuur ingediend. De verzoeken worden beoordeeld 
in het licht van de motivatie daarvan en in het licht van de bepalingen van het decreet betreffende de openbaarheid 
van bestuur en het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
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Duurzaamheid 
Sustainability Award stimuleert duurzaamheid

Na de lancering van het derde duurzaamheidsverslag 
op 22 oktober 2015 valt de beweging allerminst stil. Alle 
partners geven aan dat ze verder willen met duurzaam-
heidsrapportering en tekenden al het parcours uit voor 
het vierde duurzaamheidsverslag dat in 2017 zal worden 
gepubliceerd. In dit traject zal de koppeling met de Sustai-
nable Development Goals (SDG’s) gemaakt worden om zo 
de brug te slaan tussen de rapportage en de doelstellingen 
van de Verenigde Naties. Naast de rapportering zelf willen 
de partners ook verduurzaming bij de bedrijven blijven 
stimuleren. Daarom werd in 2016 de eerste ‘Sustainability 
Award’ van de havengemeenschap uitgereikt. 

Veel gegadigden voor eerste award
Bedrijven die wilden meedingen naar de award, konden 
zich inschrijven tot 8 juli 2016. Maar liefst 20 bedrijven 
dienden een project in. Dat duurzaamheid niet enkel om 
milieuzaken draait, werd nog maar eens bewezen door de 
uiteenlopende aard van de projecten die werden ingezon-
den. Zo zaten er niet alleen projecten tussen die gericht 
zijn op milieuaspecten, maar ook projecten die gefocust 
zijn op het verbeteren van het welzijn van de werknemers, 
of projecten die de mobiliteit moeten verbeteren. Een 
breed spectrum dus. 

Externe jury
Om de dossiers aan een neutrale screening te onderwer-
pen, werd de jury samengesteld uit mensen die geen 
banden hebben met de haven van Antwerpen, havensche-
pen Marc Van Peel uitgezonderd. De jury werd geleid door 
de twee provinciegouverneurs in wier provincie de haven 
gelegen is: Jan Briers voor Oost-Vlaanderen en Cathy Berx 
voor Antwerpen. Daarnaast maakten ook Peter Wol-
laert (CIFAL Flanders), Eva Geluk (Antwerp Mangement 
School), Kathleen Vandebroek (MVO Vlaanderen) en David 
Leyssens (The Shift) deel uit van de jury.

Jury en publiek kiezen samen winnaar
Tijdens de zomermaanden selecteerde de jury uit de 
ingezonden projecten drie genomineerden. In oktober kon 
het grote publiek dan via onlinevoting mee bepalen wie de 
eerste winnaar van de Sustainability Award zou worden. 
50% van de punten werden toegekend door de jury, 50% 
door het grote publiek. 

Ecluse: eerste winnaar
Uiteindelijk ging het warmtenetwerk Ecluse met de eerste award aan de haal. Meer nieuws over Ecluse leest u elders 
in dit jaarverslag. Met deze Sustainability Award werd meteen de Walk of Sustainability, een duurzame promenade 
aan de voet van het nieuwe Havenhuis geopend. Elke winnaar van de tweejaarlijkse award krijgt een steen die zal 
ingelegd worden in deze promenade. Ecluse kreeg dus de allereerste steen op deze promenade toebedeeld.

Walk of Sustainability aan het Havenhuis

Winnaar Best Belgian Sustainability Report

Marc Van Peel overhandigt de Award aan Paul Verbeeck 
van ECLUSE
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Duurzaamheidsverslag ook zelf in de prijzen
Naast een prijs uitdelen om duurzaamheid te stimuleren, viel het verslag ook zelf in de prijzen. Het duurzaamheids-
verslag dat in 2015 gepubliceerd werd, werd uitgeroepen tot best Belgian sustainability report in de categorie ‘other 
organisations’. Het is reeds de tweede keer dat het duurzaamheidsverslag van de havengemeenschap deze bekroning 
in de wacht sleept.

Wind aan de stroom

NV Wind aan de Stroom: MLSO als aandeelhouder in 2016
In augustus 2012 richtten Maatschappij Linkerscheldeoever en het Havenbedrijf Antwerpen de NV ‘Wind aan de 
Stroom’ op. Deze vennootschap heeft als doelstelling in te staan voor de windontwikkeling op de Linkerscheldeoever. 
Dit project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de havenactiviteiten van de haven 
van Antwerpen. Aan het project gingen 7 jaren van voorbereiding vooraf.

Bij deze oprichting verwierf de Maatschappij een strategisch minderheidsbelang van 38 %; het GHA participeerde 
voor de overige 62 %. De oprichting gebeurde met het minimumkapitaal (61.500 euro). Daarna kon de private partner, 
op dat moment nog THV Groene Haven Antwerpen, 25% van de aandelen verwerven in de opgerichte NV, waardoor de 
participatie van MLSO nog 28% en die van GHA nog 47% bedroeg. De toetreding door de THV Groene Haven Antwer-
pen vond plaats op 28 november 2012. Op 29 maart 2013 vond de omvorming plaats van die THV naar een NV, nl. de 
NV Groene Energie Haven Antwerpen, of afgekort NV GEHA. Deze omvorming gebeurde met behoud van alle rechten 
en plichten jegens de projectvennootschap. Als deel van de vergoeding voor de verwerving van haar aandelenpakket 
in de nv Wind aan de Stroom was de nv GEHA ook een agio verschuldigd. De betaling van deze agio was tevens gekop-
peld aan de problematiek m.b.t. luchtruim, welke reeds eerder werd uitgeklaard. Met de nv GEHA (rechtsopvolger van 
de thv) werd overeengekomen dat 50% van het verschuldigde bedrag werd betaald op 1 april 2014 en de overige 50% 
betaald zal worden op 1 april 2015.

windturbine Logistiek Park Waasland
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In de organen van de NV W@S is MLSO steeds vertegenwoordigd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werden 
dhr. Guy Tindemans en dhr. Kris Herremans door MLSO op 27 maart 2013 aangeduid om te zetelen in de Raad van 
Bestuur van de NV W@S. 

De projectvennootschap heeft tot doel op korte termijn tot de effectieve realisatie van het windpark op Linkerschel-
deoever over te gaan. Deze ontwikkeling zal systematisch en gefaseerd plaatsvinden, dit zoals vastgelegd samen met 
de vergunningverleners, Agentschap Natuur en Bos, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek en de Beheercommis-
sie Natuur Linkerscheldeoever.

Ten behoeve van de ontwikkeling van fase 1 (2015) en 2 (2017) werden respectievelijk de dochters nv Wind aan de 
Stroom 2013 en nv Wind aan de Stroom 2014 opgericht. In functie van de uitbouw van het project in verdere fasen, is 
in samenspraak met het agentschap Natuur en Bos, een monitoringscampagne voor avifauna opgemaakt. Deze zal 
moeten uitwijzen in welke zones er nog meer windturbines geplaatst kunnen worden.

Wind aan de Stroom 2013
De nv Wind aan de Stroom sloot na Europese tenders eerder contracten af voor voor de levering en plaatsing van de 
windturbines en de projectfinanciering aan respectievelijk Siemens nv en KBC Bank nv. Deze ontwikkeling omhelst 
de bouw van 16 windturbines van 3 MW met een ashoogte van 115m. Hiermee gaat een totaalinvestering gepaard van 
ca. 70 M€. De turbines zijn alle uitgerust met een bladverwarmingssysteem ten behoeve van gestuurde ontijzing, het-
geen een primeur is voor Vlaanderen en België.

In juni 2015 is gestart met de effectieve installatie van de bovenbouw van de windturbines. Alle benodigde hoofd-
componenten (mastdelen, gondels, bladen, …) werden per zeeschip en coaster aangevoerd. Siemens verkoos na een 
tender Seaport Terminals voor de lossing en de tussentijdse stockage van de componenten. Eind november 2015 zijn 
de installatiewerken van 15 windturbines afgerond. De bouw van de 16de windturbine in het Logistiek Park Waasland 
vond in de loop van 2016 plaats.

Het totale project bleef binnen de vooropgestelde budgetten. En de opbrengst voldeed in het eerste productiejaar 
2016 aan de verwachtingen.

Wind aan de Stroom 2014 
Nadat in december 2014 twee MER-ontheffingsdossiers voor de volgende ontwikkelingsfase werden ingediend, is Q2 
2015 de MER-ontheffing verkregen. Vervolgens zijn vergunningsaanvraagdossiers voor 5 windturbines ingediend. Q4 
2016 zijn voor vier turbines de bouw- en milieuvergunningen verkregen. Voor een vijfde turbine zijn de onderhandelin-
gen lopende.

Tevens is de Europese aankondiging voor de levering, plaatsing en onderhoud van de te bestelling windturbines 
ingediend. In deze tender is sprake van een bestelling van 4-6 windturbines. In oktober 2015 zijn vier kandidaten 
weerhouden. Hiervan dienden er 2 een offerte in. In december 2016 zijn de leverings-en onderhoudscontracten met 
Enercon GmbH ondertekend. Ook voor de financiering van deze 2de bouwfase is er een tenderingsprocedure doorlo-
pen. Hiervoor is een contract afgesloten met Triodos Bank NV.

De bouwwerkzaamheden zullen begin 2017 aanvangen en het park wordt verwacht eind 2017 operationeel te zijn.

ECLUSE: ambitieus stoomnetwerk voor bedrijven in de Waaslandhaven

Indaver en SLECO bouwen met hun Waste-to-Energy-installaties, in samenwerking met de omliggende chemisch in-
dustriële bedrijven in Doel, de Energiecluster Linkerscheldeoever ‘CVBA ECLUSE’. Het warmtenetwerk in de Waasland-
haven werd ‘ECLUSE’ genoemd, Frans voor ‘sluis’, omdat het stoom zal doorsluizen van de waste-to-energy-instal-
latie van Indaver en SLECO naar bedrijven in de haven. Dit ambitieuze, superstrategische project verduurzaamt de 
energievoorziening in de Waaslandhaven en verankert de industrie in deze regio.

Via dit warmtecluster kunnen deze bedrijven de energie die vrijkomt bij het verbrandingsproces van Indaver en SLECO 
naar eigen behoefte gebruiken voor hun productieprocessen die grote hoeveelheden proceswarmte nodig hebben. 
Aangezien de helft van het afval in de waste-to-energy installatie bio-organisch is, is de warmte die er vrijkomt  
groene warmte. Het warmtenet transporteert de stoom die wordt opgewekt tijdens de verbranding via een  
geïsoleerde stoomleiding naar de deelnemende bedrijven. Dit transport verloopt efficiënt en zonder 
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noemenswaardig verlies doordat de stoom onder een druk van 40 bar en met een temperatuur van 400°C vervoerd 
wordt. Via een condensaatleiding loopt het warm water terug naar INDAVER, waar dit wordt ingezet als proceswater, 
onderweg zal het condensaat de kantore van DP World verwarmen. De leidingen zijn elk circa 5 kilometer lang en wor-
den deels ondergronds, deels bovengronds geplaatst. Naast INDAVER en SLECO zijn ook FINEG, INFRAX, Water-Link 
en de Maatschappij Linkerscheldeoever partners in dit project. Als eigenaar van de gronden in de Waaslandhaven die 
zij in concessie geeft aan de bedrijven die er gevestigd zijn, is MLSO een gewaardeerd partner die dit project onder-
steunt en het voortbestaan ervan op langere termijn kan waarborgen.

Conform de bepalingen van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking werd de 
toetreding goedgekeurd door de Algemene Vergadering van MLSO in december 2014. Met het oog op deze toetreding 
werden de statuten van CVBA ECLUSE aangepast en werd er een aandeelhoudersovereenkomst opgemaakt. De Alge-
mene Vergadering van ECLUSE aangaande de effectieve toetreding vond plaats op 30 juni 2015. Sinds deze toetreding 
bezit MLSO 10% van de aandelen.

MLSO kan één bestuurder afvaardigen om haar te vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur van MLSO van november 
2014 besliste reeds om de heer Boudewijn Vlegels als bestuurder voor te dragen. 

Op 13 april 2016 keurde de Raad van Bestuur van MLSO de kapitaalsverhoging goed om het project te financieren. Het 
kapitaal bedraagt 6.000.000 euro en de achtergestelde lening vanuit de aandeelhouders bedraagt 1.800.000 euro. 
Hiervan is telkens 10% door MLSO voorzien. De rest van het investeringsbedrag is voorzien door een hypothecaire 
lening van ING bank nv en Strategische Ecologie Steun (STRES) vanuit de Vlaamse Overheid.

De zes chemische en logistieke bedrijven in de Waaslandhaven die de Letter of Intent (LOI) ondertekend hebben op 8 
mei 2015 voor de afname van groene warmte zijn: chemieconcern Ineos Phenol, dat nu al stoom afneemt van Indaver/
SLECO; rubber- en kunststoffenproducent Lanxess België; Monument Chemical dat chemicaliën en solventen pro-
duceert; ADPO, logistieke partner voor de chemische industrie; de producent van specialty chemicals Ashland; en De 
Neef Chemical Processing, actief in solventrecycling.

Het condensaat zal gebruikt worden door de containerterminal DP World, om haar kantoorgebouw te verwarmen.

Op 03 juni 2016 vond de ondertekening van het EPCM contract plaats met de aannemer. Het stoomnetwerk ECLUSE 
zal gebouwd worden door het Nederlandse bedrijf AHP. Dit is een combinatie van de bedrijven A.Hak en Petrogas. 
Beide zijn gerenommeerde bedrijven die wereldwijd projecten ontplooien.

Op 27 september 2016 is de definitieve GO gegeven op de Raad van Bestuur van ECLUSE. Vervolgens zijn de aandeel-
houdersovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, transportovereenkomsten, 
erfdienstbaarheden volledig afgeregeld en het sluitend businessplan bekrachtigd.

Het aanvangsbevel is gegeven op 3 oktober 2016 waarna de werken van start konden gaan. De voorlopige oplevering 
van de het netwerk is voorzien in januari 2018.

Ook keurde de Raad van Bestuur de eigendomsoverdracht van de reeds bestaande stoomleiding aan Ineos Phenol 
Belgium en erfdienstbaarheid vanwege Indaver aan Ineos Phenol Belgium goed op 9 november 2016, waardoor deze 
langer in gebruik genomen kan worden.




