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INHOUD
Save the date: actorenoverleg 3 mei
Zitting Raad van State over vernietiging voorkeursbesluit
ECA uitgesteld
Auditeur wijst ook tweede verzoek tot nietigverklaring S-IHD
Schorren en Polders Beneden-Schelde af

SAVE THE DATE: ACTORENOVERLEG 3 MEI
Op dinsdag 3 mei 2022 organiseren we een vergadering voor de leden van het
actorenoverleg en van de werkgroepen. Dit overleg vindt in de late namiddag of
vroege avond plaats. Afhankelijk van de coronamaatregelen en de agenda bepalen
we of dit overleg fysiek of digitaal plaatsvindt.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Ondertussen loopt het ECA-onderzoek volop verder. We bekijken ook wanneer we in
de komende maanden tussentijds onderzoeksresultaten kunnen presenteren aan het
actorenoverleg en/of de thematische werkgroepen.
Meer informatie volgt.

ZITTING RAAD VAN STATE OVER VERNIETIGING VOORKEURSBESLUIT ECA
UITGESTELD
In het voorjaar 2020 werden bij de Raad van State 3 procedures ingediend om de
vernietiging van het voorkeursbesluit ECA te vragen.
Voor het verzoekschrift van de Polder van het Land van Waas adviseerde de auditeur
van de Raad van State in mei 2021 de vernietiging van het voorkeursbesluit.
Op 14 januari 2022 zou de zaak gepleit worden voor de Raad van State.

Om de bemiddelingsopdracht van Freddy Aerts alle kansen te geven en ervoor te
zorgen dat hij in alle sereniteit kan verder werken, verklaarden alle partijen zich
ondertussen akkoord om de zitting uit te stellen.
De Raad van State kon zich hierin vinden en verdaagt de zitting naar 29 april 2022.

AUDITEUR WIJST OOK TWEEDE VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING S-IHD
SCHORREN EN POLDERS BENEDEN-SCHELDE AF
In november 2021 vernam u via een Nieuwsflits ECA al dat de auditeur van de Raad
van State een van de twee verzoeken tot nietigverklaring van het Besluit over de
Specifieke Instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) van LSO niet volgde.
Ondertussen blijkt dat de auditeur ook het tweede vernietigingsverzoek verwerpt.
Het is nu nog even wachten tot de Raad van State zich definitief uitspreekt over het
S-IHD Besluit. Voor ECA is dit Besluit belangrijk omdat het een kader vormt om
natuurcompensaties aan te wijzen.

Met vragen kan je terecht bij Maarten Goris, omgevingsmanager ECA
E: info@cpeca.be

