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Betreft: Voorstel van dadingen in 2 hangende procedures voor de Raad van
State met betrekking tot vernietiging voorkeursbesluit in het complex project
nieuwe sluis Zeebrugge - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling
vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2021.
Waarde collega,
Per brief d.d. 3 juni 2021 verzocht u mijn begrotingsakkoord te verlenen aan
het onder betreft vermelde.
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën d.d. 27 mei 2021,
Gelet op de aanpassingen die gebeurd zijn in de nota aan de Vlaamse regering,
kan ik u het begrotingsakkoord voor het dossier en onderstaande herverdeling
verlenen op voorwaarde dat:
- De budgettaire weerslag wordt opgevangen binnen de refertekredieten van
MOW en dit geen aanleiding kan geven tot een budgettaire meervraag;
- De 42 MEUR VAK die wordt herverdeeld ook effectief wordt gebruikt voor de
voorbereidingskosten, minnelijke verwervingen en onteigeningen in het kader
van de Nieuwe Sluis Zeebrugge, waarbij slechts 4,45 MEUR ervan kan dienen
voor de hieraan gerelateerde dadingen;
- Deze gedeeltelijke aanwending van de provisie voor dadingen, geen
aanleiding kan zijn tot meervragen in de toekomst voor onteigeningen in dit
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complex project. Ook deze dienen opgevangen te worden binnen de refertekredieten van MOW;
- Indien de 4 MEUR voor de kaaimuur uiteindelijk niet betaald moet worden of teruggevorderd wordt,
dit krediet – als het uit de provisie afkomstig is – wordt aangewend voor onteigeningen of terug ten
goede komt aan de algemene middelen;
- Daar de overdracht van de provisie van 2020 naar 2021 omwille van de vertraging o.a. ingevolge
Corona eenmalig was, ze niet wordt verlengd naar 2022.

Met collegiale groeten,
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