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afgeleid. 
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Beknopt verslag van de 292e bijeenkomst van de Raad van 

Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en 

Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied – 

gehouden via digitale zitting op woensdag 6 mei 2020 om 8.30 u. 

Aanwezig/vertegenwoordigd: 

• Namens Havenbedrijf Antwerpen (HA): dhr. Guy Janssens, mw. Jackie Joossen, dhr. Koen 

Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Jacques Vandermeiren) en dhr. Jacques 

Vandermeiren; 

• Namens de gemeente Beveren: mw. Laura Staut, dhr. Boudewijn Vlegels en mw. Ann 

Vermeulen (bestuurder met raadgevende stem); 

• Namens Interwaas: mw. Lieve Truyman, dhr. Marc Van de Vijver en dhr. André Van de 

Vyver; 

• Namens de gemeente Zwijndrecht: dhr. Kris Herremans en dhr. Danny Van Hove 

(bestuurder met raadgevende stem); 

• Namens het Vlaams Gewest: dhr. Freddy Aerts en mw. Miet Deckers. 

 

Bijgestaan door: 

• Directeur Maatschappij Linkerscheldeoever dhr. Peter Van de Putte; 

• Secretaris en adjunct-directeur mw. Els Jennen; 

• Experten: vertegenwoordigers van Sweco m.b.t. agendapunt 2 en de stafmedewerker 

Economie m.b.t. agendapunten 3 en 6. 

 

Verontschuldigd: 

• Namens Havenbedrijf Antwerpen: dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door 

dhr. Jacques Vandermeiren). 
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Agenda 

Verslag 

1. Goedkeuring verslagen van de zitting van 19 februari 2020 en van de schriftelijke 

besluitvorming van 1 april 2020. 

Beleidspunten 

2. Stand van zaken CP ECA en presentatie inrichtingsstudie Bieshoek door Sweco – 

overeenkomst boscompensatie 

3. Benutting braakliggende gronden  

4. Bestuurlijke afbakening havengebied 

5. Procedure aankoop Fort Sint-Marie 

6. Agenda Jaarvergadering 

Beheerpunten 

7. Aktename en opvolging ingediende klachten Doel-Centrum e.a. 

8. Goedkeuring gunning afrasterwerken 

9. Deelopdracht ‘Studiewerk tbv kleinschalige infrastructuurwerken op het LPW-W’ 

10. Pekelsilo HA Schoorhavenweg  

11. Finalisatie concessies Tabaknatie en Aertssen 

12. Evaluatie Pendelbus Haven van Antwerpen 

13. Samenwerkingsovereenkomst Havenklassen 

14. Bestek nieuwe multifunctionele printers 

15. Overzicht financiële rekeningen 

16. Afvaardiging Jaarvergadering PLVW 

17. Afvaardiging Jaarvergadering Ecluse  

18. Afvaardiging Jaarvergadering Railport 

19. Afvaardiging Jaarvergadering W@S 

20. MLSO onder Covid-19 

21. Varia 

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agendapunten neemt de Raad van Bestuur een 

gemotiveerde beslissing over de digitale wijze van vergaderen, en worden enkele praktische 

afspraken gemaakt opdat deze digitale zitting zo vlot mogelijk kan verlopen.  

Tijdens de virtuele vergadering hebben de bestuursleden bij elke toelichting telkens de mogelijkheid 

opmerkingen te maken. De gebruikelijke wijze van beraadslaging wordt zoveel als mogelijk 

nagestreefd. Zoals gewoonlijk zal er uiteraard ook een verslag worden opgemaakt. 

Momenteel worden fysieke vergaderingen afgeraden. In deze buitengewone omstandigheden, wordt 

het toegestaan dat de Raad van Bestuur beslist om uitzonderlijk virtueel te vergaderen. De goede 

werking en de continuïteit van taken van publiek belang, uitgevoerd door MLSO als 

opdrachthoudende vereniging, worden beschouwd als voldoende hoogdringende reden tijdens de 

COVID-19 periode. Het uitzonderlijk toepassen van een virtuele vergaderwijze kan zo gemotiveerd 

worden. Dit wordt bevestigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

Bijgevolg besluit de Raad van Bestuur op basis van bovenstaande motivering over te gaan tot het 

houden van een digitale zitting van de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeoever. 
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Verslag 

1. Goedkeuring verslagen van de zitting van 19 februari 2020 en van de 

schriftelijke besluitvorming van 1 april 2020 

Het verslag van de Raad van Bestuur van de zitting van 19 februari 2020 en van de schriftelijke 

besluitvorming van 1 april 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Beleidspunten 

2. Stand van zaken CP ECA en presentatie inrichtingsstudie Bieshoek 

door Sweco – overeenkomst boscompensatie 

• Gelet op de adviesvraag in kader van de Projectonderzoeksnota voor de Westelijke 

Ontsluitingsweg, voorgelegd aan Maatschappij Linkerscheldeoever op 22 april 2020; 

Keurt de Raad van Bestuur het advies goed in kader van de Projectonderzoeksnota omtrent de 

natuurcreatie in Putten Weiden. Dit advies zal informeel aan de projectleiding bezorgd worden.  

Bekrachtigt de Raad van Bestuur de bestelling voor de deelopdracht ‘Opmaak van een 

inrichtingsplan voor de zone Drie Dokken’ middels de raamovereenkomst in kader van de 

uitwerkingsfase van het complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het 

havengebied Antwerpen’ en verleent de Raad van Bestuur goedkeuring aan de definitieve offerte van 

de bestelling ‘Opmaak van een inrichtingsplan voor de zone Drie Dokken’ voor een bedrag van € 

78.940,00 (excl. B.T.W.); 

Bekrachtigt de Raad van Bestuur de bestelling voor de deelopdracht ‘Opmaak van een MER voor de 

ontwikkeling van de zone Bieshoekbos’ middels dezelfde raamovereenkomst en verleent de Raad van 

Bestuur goedkeuring aan de definitieve offerte van de bestelling ‘Opmaak van een MER voor de 

ontwikkeling van de zone Bieshoekbos’ voor een bedrag van € 81.550,00 (excl. B.T.W.). 

• Gelet op de noodzaak aangaande het uitvoeren van de nodige boscompensatie op de zone 

Bieshoekbos in functie van de toekomstige ontwikkeling als industrieel/logistiek terrein; 

Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeoever 

om een of meerdere partners te kiezen uit de geschikte partijen, waarmee een 

samenwerkingsverband inzake de boscompensatie voor het Bieshoekbos kan worden gesloten, en de 

onderhandelingen met het oog op het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst te voeren.  

Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeoever 

om het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met de VLM inzake de boscompensatie voor het 

Bieshoekbos te finaliseren. 

3. Benutting braakliggende gronden 

Na de bespreking, en gelet op de wettelijke opdracht die Maatschappij Linkerscheldeoever inzake 

grondbeleid heeft, neemt de Raad van Bestuur kennis van de inventarisatie van de braakliggende 

gronden en neemt ze tevens kennis van het opgestarte studiewerk hieromtrent, incl. eerste conclusies 

en stappenplan.  
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4. Bestuurlijke afbakening havengebied 

• Gelet op de gedeeltelijke vernietiging van het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, 

havenontwikkeling Linkeroever’, waardoor ook de afbakeningslijn van het havengebied op 

Linkerscheldeoever die in dat GRUP werd opgenomen kwam te vervallen; 

• Gelet op het decreet van 30 maart 2018 houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 

betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en 

houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven Antwerpen; 

• Gelet op het arrest nr. 113/2019 van 18 juli 2019 van het Grondwettelijk Hof in de zaak met 

rolnummer 7019 waarbij het beroep tegen hierboven vermeld decreet werd afgewezen; 

• Gelet op het gezamenlijk schrijven vanwege MLSO en Havenbedrijf Antwerpen dd. 8 oktober 

2019 en het technisch voorstel daaropvolgend betreffende het voorkooprecht van MLSO; 

Neemt de Raad van Bestuur kennis van o.a. de stand van zaken aangaande de principiële vaststelling 

dd. 10 april 2020 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de afbakening in het 

Linkerscheldeoevergebied van het havengebied en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de voorlopige begrenzing van de 

havengebieden, incl. kaart. 

5. Procedure aankoop Fort Sint-Marie 

• Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 28 juni 2017 om de opdracht ‘Onderzoek 

naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van herbestemming van het fort Sint-Marie’ te 

gunnen aan Lama Landscape Architects; 

• Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 3 oktober 2018 om gesprekken op te 

starten met Defensie met het oog op de eventuele aankoop van het fort Sint-Marie, waarbij 

tezelfdertijd met andere belangrijke stakeholders een intentieverklaring onderhandeld wordt 

met het oog op medefinanciering; 

• Gelet op actie 140 opgenomen in de strategische nota van MLSO voor 2020 “Doorstart 

project herbestemming Fort Sint-Marie”; 

• Overwegende het feit dat gemeente Zwijndrecht de aangewezen partij is om als onteigenende 

instantie op te treden; 

• Overwegende de conclusie uit de haalbaarheidsstudie aangaande de betrokkenheid bij en de 

relevantie van dit dossier voor MLSO; 

Formuleert de Raad van Bestuur het engagement de verwervingsprijs van fort Sint-Marie te dragen.  

Geeft de Raad van Bestuur de opdracht aan de directie om verschillende scenario’s van 

medefinanciering en mede-eigendom te onderzoeken en de intentieverklaring alsook het finale 

scenario voor te leggen aan de Raad van Bestuur ter bespreking en goedkeuring. 

6. Agenda Jaarvergadering 

De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde agenda voor de Gewone Algemene Vergadering 

(Jaarvergadering) van 10 juni 2020 goed.   

De Raad van Bestuur stelt vast: 

1. M.b.t. de jaarrekening 2019: 

 

Dat het balanstotaal bedraagt:             197.740.774,19 € 

Dat de te bestemmen winst van het boekjaar 2019 bedraagt:              8.892.739,68 € 
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Dat de uit te keren winst van het boekjaar 2019 bedraagt:             2.332.319,50 € 

En keurt alle voorgelegde en hiermee verband houdende documenten goed, inclusief het financieel 

verslag. De Raad van Bestuur vraagt dat deze documenten aan de vennoten worden verspreid en dat 

zij worden uitgenodigd om de Jaarvergadering van 10 juni 2020 bij te wonen. 

2. M.b.t. het rekenmodel “Investeringen, kosten en opbrengsten Logistiek Park Waasland”  

keurt de Raad van Bestuur het exploitatieresultaat van het voorbije boekjaar en het tot dusver 

gecumuleerd exploitatieresultaat goed. 

Beheerpunten 

7. Aktename en opvolging ingediende klachten Doel-Centrum e.a. 

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bekrachtigt de ingediende klacht die ertoe dient de 

belangen van Maatschappij Linkerscheldeoever zoveel als mogelijk te vrijwaren. Het gaat over 

proces-verbaalnummer DE.50.LO.003091/2020. 

Verder beslist de Raad van Bestuur tot het aanstellen van meester De Bock om ten gevolge van de 

bovenstaande ingediende klacht, een verklaring af te leggen op het secretariaat van het openbaar 

ministerie. Op deze manier kan Maatschappij Linkerscheldeoever het statuut van benadeelde 

verkrijgen en zo de procedures verder opvolgen ter verdediging van de eigen belangen.  

8. Goedkeuring gunning afrasterwerken 

• Gelet op de op 19/12/2012 goedgekeurde overeenkomsten voor estuariene en niet-estuariene 

natuurgebieden; 

• Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 6 november 2019; 

• Overwegende de slechte staat van instandhouding voor diverse soorten en de noodzaak tot 

het nemen van snelle en doeltreffende maatregelen; 

• Overwegende de nieuwe prioriteitenlijst die is opgesteld om de predatie terug te dringen en 

de verschuiving van andere werkzaamheden naar een later tijdstip; 

• Overwegende het voorstel van de werkzaamheden in 2020 en de totale geraamde bijdrage 

van MLSO van circa 135.000€, exclusief BTW; 

Beslist de Raad van Bestuur tot bekrachtiging van de nieuwe prioriteitenlijst van werkzaamheden in 

de permanente en tijdelijke natuurgebieden en tot financiering van 10,08% van deze werken. 

9. Deelopdracht ‘Studiewerk tbv kleinschalige infrastructuurwerken op 

het LPW-W’ 

• Gelet op de ‘Raamovereenkomst t.b.v. dienstverlening betreffende omgevingsaspecten’ 

(bestek 2018-01), zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 4 juli 2018, waarbij de 

gecontracteerde dienstverleners, zijnde Arcadis Belgium NV, Antea Belgium NV en Tractebel 

Engineering NV, per deelopdracht opnieuw in mededinging worden gesteld via de 

zogenaamde mini-competitie; 

• Gelet op de offertevraag d.d. 31 januari 2020 voor deelopdracht 2 ‘Studiewerk ten behoeve 

van kleinschalige infrastructuurwerken op het Logistiek Park Waasland fase West’ binnen 

deze raamovereenkomst; 

• Gelet op het mandaat verleend aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeoever door 

de Raad van Bestuur d.d. 4 juli 2018 om per deelopdracht binnen de raamovereenkomst de 
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uitvoering ervan telkens toe te wijzen aan de economisch meest voordelige bieder onder de 

gecontracteerde dienstverleners, waarbij bepaald werd dat de toegewezen opdrachten ter 

bekrachtiging aan de Raad van Bestuur worden meegedeeld; 

Bekrachtigt de Raad van Bestuur de gemotiveerde gunningsbeslissing d.d. 3 maart 2020 betreffende 

deelopdracht 2 van de raamovereenkomst, zijnde studiewerk ten behoeve van kleinschalige 

infrastructuurwerken op het Logistiek Park Waasland fase West, waarbij de opdracht wordt 

toegewezen aan Antea Belgium NV voor een totaalbedrag van € 39.405,80 (excl. B.T.W.). Het verslag 

van nazicht maakt integraal deel uit de gemotiveerde gunningsbeslissing. 

10. Pekelsilo HA Schoorhavenweg 

• Gelet op de strategische actie ‘Afspraken wegbeheer maken’; 

• Gelet op de vraag van Havenbedrijf Antwerpen om een terrein met een beperkte oppervlakte, 

ca. 300m², in precair gebruik te verkrijgen; 

Beslist de Raad van Bestuur de directie te mandateren een precaire gebruiksovereenkomst, in lijn met 

de gestipuleerde krachtlijnen, met Havenbedrijf Antwerpen uit te werken en deze, na ondertekening 

door Havenbedrijf Antwerpen, te laten ondertekenen door 2 gemachtigde bestuurders.  

 

11. Finalisatie concessie Aertssen Logistics NV en Tabaknatie NV 

• Gelet op de concessies toegekend aan Aertssen Logistics NV in zitting van 07.09.2016 en 

03.05.2017 waartoe kavel 16 behoort; 

• Gelet op de concessie over kavel 10 toegekend aan Aertssen Logistics NV in zitting van 

05.09.2018; 

• Gelet op het feit dat kavel 8, kavel 13 en de zuidelijke helft van kavel 9 worden ingezet voor 

gelijksoortige activiteiten zoals voorzien in de concessie voor kavel 16, uitgebreid met kavel 

10; 

• Overwegende dat kavel 13 deels in een bouwvrije strook valt; 

• Gelet op het principieel akkoord van de Raad van Bestuur van 2 oktober 2019 met het 

toekennen van een domeinconcessie aan Aertssen Logistics NV voor wat betreft perceel 8, 

perceel 13 en de zuidelijke helft van perceel 9; 

Beslist de Raad van Bestuur de directie te mandateren een addendum aan de concessie, om perceel 8, 

perceel 9 en de zuidelijke helft van perceel 13 hieraan toe te voegen, met Aertssen Logistics NV uit te 

werken en deze, na ondertekening door Aertssen Logistics NV, te laten ondertekenen door 2 

gemachtigde bestuurders.  

• Gelet op het principieel akkoord van de Raad van Bestuur van 2 oktober 2019 met het 

toekennen van een domeinconcessie aan Tabaknatie NV voor wat betreft perceel 1, perceel 5 

en de noordelijke helft van perceel 9; 

Beslist de Raad van Bestuur de directie te mandateren een concessieovereenkomst, in lijn met de 

gestipuleerde krachtlijnen, met Tabaknatie NV uit te werken en deze, na ondertekening door 

Tabaknatie NV, te laten ondertekenen door 2 gemachtigde bestuurders.  

12. Evaluatie Pendelbus Haven van Antwerpen 

• Overwegende de ontwikkelingen in het dossier Pendelbus Haven van Antwerpen en in de 

mobiliteitsproblematiek in en omheen de Haven van Antwerpen, waardoor er naar een 

geïntegreerd en havenbreed project wordt gestreefd; 
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• Gelet op de samenwerkingsovereenkomst betreffende het organiseren van Havenpendel, 

zoals op 18 april 2016 afgesloten tussen Maatschappij Linkerscheldeoever en Havenbedrijf 

Antwerpen; 

• Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 4 september om het verslag van nazicht 

dd. 27 augustus 2019 betreffende bestek 2019-07 goed te keuren, en het daarin 

geformuleerde voorstel van beslissing te volgen en bijgevolg de vervoersopdracht te gunnen 

voor perceel 1 “Route Linkerscheldeoever 1-9” aan Zwijndrecht Cars, voor perceel 2 “Route 

Rechterscheldeoever 10-15” aan Autocars De Polder NV en voor perceel 3 “Fietsbus” aan 

Autocars De Polder NV.  

• Gelet op de operationaliteit van het huidige project; 

• Gelet op nood aan continuïteit van werknemersvervoer in de haven; 

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de evoluties in het project Pendelbus haven van Antwerpen; 

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de winst van het project, waardoor er door de projectpartners 

geen bijpassing dient te gebeuren en waardoor bijgevolg volgens artikel 4§2 van de 

samenwerkingsovereenkomst betreffende het organiseren van Pendelbus Haven van Antwerpen voor 

2019 geen financiële tussenkomst van het Havenbedrijf Antwerpen wordt gevraagd. 

13. Samenwerkingsovereenkomst Havenklassen 

• Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 19 februari 2020 voor wat betreft de 

goedkeuring van het Charter Havenland 2020-2023, waarmee MLSO zich engageert om 

samen te werken rond educatieve projecten in de haven; 

• Overwegende het nut van het project Havenlandklassen om in te zetten op het creëren van 

maatschappelijk draagvlak voor de haven specifiek bij jongeren; 

Keurt de Raad van Bestuur de Samenwerkingsovereenkomst Havenlandklassen goed. De 

samenwerkingsovereenkomst zal in definitieve vorm kunnen goedgekeurd en ondertekend worden 

door twee bestuurders. 

14. Bestek nieuwe multifunctionele printers 

De Raad van Bestuur keurt het bestek 2020-01 ‘Huur en onderhoud van twee multifunctionele 

printers’ goed. De Raad van Bestuur machtigt de directie om de onderhandelingsprocedure verder te 

zetten, aan de meest voordelige inschrijver conform de gunningscriteria te gunnen, en tot de sluiting 

van de opdracht over te gaan. 

15. Overzicht financiële rekeningen 

De Raad van Bestuur neemt akte van de saldi van de diverse bankrekeningen en beleggingen van 

MLSO en van de staat van de openstaande leningen. 

16. Afvaardiging Jaarvergadering PLVW 

• Gelet op de uitnodiging van 5 maart 2020 van de Polder Land van Waas tot het bijwonen van 

de Algemene Vergadering van vrijdag 20 maart 2020; 

• Gelet op het schrijven van de Polder Land van Waas van 16 maart 2020, waarbij de algemene 

vergadering wordt verplaatst naar een latere datum; 

• Overwegende dat Maatschappij Linkerscheldeoever, als grondeigenaar, een aanzienlijke 

“ingelande” van de Polder van het Land van Waas is; 
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Mandateert de Raad van Bestuur Peter Van de Putte, directeur, om Maatschappij Linkerscheldeoever 

op de Algemene Vergadering van de Polder van het Land van Waas te vertegenwoordigen. Deze 

Algemene Vergadering zal later dit jaar plaatsvinden op een nog ongekende datum. 

17. Afvaardiging Jaarvergadering Ecluse 

• Gelet op de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 

2014 van de toetreding door Maatschappij Linkerscheldeoever tot ECLUSE cvba op basis van 

een door de Raad van Bestuur opgemaakt bijzonder verslag, waarin het belang van de 

deelneming in ECLUSE cvba wordt aangetoond; 

• Gelet op de toetreding door MLSO tot ECLUSE op 30 juni 2015; 

• Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van ECLUSE van 19 mei 2020 zoals die is 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur van ECLUSE van 6 april 2020 en de beslissing om de 

Algemene Vergadering te laten verlopen volgens de schriftelijke procedure; 

Stelt de Raad van Bestuur van MLSO dhr. Van de Putte aan als vertegenwoordiger van MLSO in de 

Algemene Vergadering van ECLUSE cvba die zal plaatsvinden op 19 mei 2020, met mogelijkheid tot 

subdelegatie aan een ander personeelslid van MLSO, dewelke evenwel geen bestuurder in ECLUSE 

cvba mag zijn. 

18. Afvaardiging Jaarvergadering Railport 

• Gelet op de toetreding door MLSO tot Railport Antwerpen NV in september 2015 op basis 

van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van MLSO van 18 december 

2013; 

• Gelet op artikel 536, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en artikel 23 van de 

statuten van Railport Antwerpen NV, die een schriftelijke procedure van AV mogelijk maken;  

Stelt de Raad van Bestuur van MLSO dhr. Peter Van de Putte aan als vertegenwoordiger van MLSO 

in de Algemene Vergadering met schriftelijke en eenparige besluitvorming van Railport Antwerpen 

NV van 11 mei 2020, met mogelijkheid tot subdelegatie aan een ander personeelslid van de MLSO, 

die evenwel geen bestuurder in de Railport Antwerpen NV mag zijn. 

19. Afvaardiging Jaarvergadering W@S 

• Gelet op de oprichting van NV Wind aan de Stroom door Havenbedrijf Antwerpen en MLSO 

op 8 augustus 2012; 

• Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van NV Wind aan de Stroom van 3 juni 

2020 en de beslissing om de Algemene Vergadering te laten verlopen volgens de schriftelijke 

procedure; 

Stelt de Raad van Bestuur van MLSO dhr. Peter Van de Putte aan als vertegenwoordiger van MLSO 

in de Gewone Algemene Vergadering van NV Wind aan de Stroom van 3 juni 2020, met mogelijkheid 

tot subdelegatie aan een ander personeelslid van de MLSO, dewelke evenwel geen bestuurder in de 

NV Wind aan de Stroom mag zijn. 

Indien de agenda van deze Gewone Algemene Vergadering van NV Wind aan de Stroom alsnog 

wijzigt (bijkomende of gewijzigde agendapunten) ten gevolge van de bespreking van deze agenda 

door de Raad van Bestuur van NV Wind aan de Stroom op 7 mei 2020, zal voorafgaandelijk overleg 

plaatsvinden met de bestuurders vanwege MLSO in de Raad van Bestuur van NV Wind aan de 

Stroom opdat het mandaat van de vertegenwoordiger van MLSO kan bepaald worden. 
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20. MLSO onder Covid 19 

De Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeoever neemt kennis van de situatieschets bij 

MLSO naar aanleiding van de COVID-19 crisis. 

De directeur van Maatschappij Linkerscheldeoever wordt gemandateerd eventuele addenda bij 

lopende overheidsopdrachten en bijhorende overeenkomsten goed te keuren en te ondertekenen, om 

deze te laten conformeren aan de principes uit de Omzendbrief KB 2020/01 betreffende de impact 

van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten of latere verfijningen. 

21. Varia 

Er worden geen variapunten aangebracht. 

 

 

Daarmee eindigt de 292 zitting van de Raad van Bestuur. 

 

 

 

 


